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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
14.00-14.05

Sagsfremstilling:
Anne Jastrup byder velkommen på vegne af formandskabet.
Indstilling:
- At samordningsudvalget godkender dagsordenen.
Referat:
Anne Jastrup bød velkommen, og Samordningsudvalget godkendte dagsordenen.
Anne informerede om, at mødedatoerne for 2020 er fastlagt. Datoerne er følgende:
• Fredag d. 21. februar 2020 kl. 13.15-15.15
• Torsdag d. 4. juni 2020 kl. 14.00-16.00
• Torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 14.00-16.00
• Fredag d. 27. november 2020 kl. 13.15-15.15
2. Drøftelse: Budget 2020 – Bevilling af regionale midler til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
14.05-14.30

Sagsfremstilling:
Der er i den regionale budgetaftale for 2020 afsat 3 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. fra 2021
og frem til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Direktionen på Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital har foreslået, at nogle af disse midler skal anvendes til at styrke
indsatsen for patienter med KOL, da dette er et aftalt fokusområde for Samordningsudvalget Byen. Derudover foreslås det, at midlerne anvendes til at understøtte yderlig rådgivning og støtte til almen praksis ift. neurologiske patienter og et geriatrisk team, som kan
styrke medicinsk modtageafsnit (MMA) i den gode udskrivelse af patienter. I samarbejde
med Lungemedicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling og Geriatrisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er det drøftet, at midlerne kan bruges på følgende indsatser:
Styrket indsats for patienter med KOL
• Det foreslås, at der bevilliges 1 mio. kr. til området.
• Følgehjem-sygeplejersker til patienter med svær KOL. Sygeplejersken følger patienten hjem og foretager opfølgende opkald til patienten, dagen efter patienten er
udskrevet. Derudover har de mulighed for at køre ud til patienten, hvis der er behov for det. Denne ordning skal også kunne anvendes i weekender.
• Følgehjem-sygeplejerskerne skal varetage kompetenceudvikling for personalet på
plejehjem, rehabiliteringscentre mv., så der sikres bedre kompetencer i kommunerne.
• Hvis muligt oprettes der en akuttelefon hvor patienter, almen praksis og kommune kan få vejledning af en KOL-sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling
24/7.
• Indsatsen skal bidrage til forebyggelse af genindlæggelser.
• Overstående kan varetages af 2 sygeplejersker og 0,2 læge.
Yderlig rådgivning og støtte til almen praksis ift. neurologiske patienter
• Det foreslås, at der bevilliges 1,5 mio. til området.
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•
•
•

•
•

•

Der oprettes en rådgivningstelefon, som kan benyttes af de praktiserende læger,
hjemmeplejen, midlertidige døgnpladser og eventuelle andre kommunale tilbud.
Der varetages der en udkørende funktion, som giver mulighed for at besøge patienter, som har behov for det.
Der oprettes en styregruppe med fagpersoner fra hospitalet, almen praksis og
kommunen, som i fællesskab skal følge implementering og evaluere effekten af
indsatsen.
Dette skal sikre en bedre relation til almen praksis. Der kan evt. afholdes besøg
hos de praktiserende læger i deres klynger.
Målgruppen er patienter/borgere i planområde byen med kroniske neurologiske
sygdomme, som har et komplekst behandlingsforløb. Derudover kan være patienter, hvor den praktiserende læge er i tvivl om, hvorvidt de skal henvises til hospitalet. Patienter i hjemmeplejen eller på de midlertidige døgnophold kan også
blive tilset af personale fra hospitalet.
Ovenstående varetages en 1 speciallæge og 1 specialsygeplejerske.

Styrkelse af den gode udskrivelse fra MMA
•
•
•

Det foreslås, at der bevilliges 450.000 kr. til området.
Der allokeres en fuldtidssygeplejerske i Geriatrisk Team på MMA.
Sygeplejersken arbejder specifik med at styrke den gode udskrivelse fra MMA.

På mødet vil Ledende Oversygeplejerske Trine Hjetting præsentere indsatsen for borgere
med KOL, Ledende Overlæge Lise Korbo vil præsentere indsatsen for neurologiske patienter, mens Ledende Overlæge Eckart Pressel vil præsentere styrkelsen af den gode udskrivelse fra MMA.
Indstilling:
- At samordningsudvalget drøfter og giver eventuelle input til de foreslåede indsatser
for henholdsvis neurologiske patienter, patienter med KOL og det geriatrisk team på
MMA ift. prioritering af midler til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Referat:
Trine Hjetting, Lise Korbo og Eckart Pressel præsenterede de tre foreslået indsatser for
henholdsvis neurologiske patienter, patienter med KOL og det geriatrisk team på MMA.
Karen Toke bemærkede indledningsvist, at det er positivt, at der er afsat midler fra regionen og at dette viser, at der er fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Hun mener, at der er behov for en fælles drøftelse af, hvordan midlerne skal udmøntes.
Der skal være fokus på, at man ikke anvender midlerne til noget, som allerede varetages i
kommunerne. Der kan med fordel oprettes en styregruppe for indsatsen på KOL-området,
hvor akutteam og hjemmesygeplejerske også inddrages i beslutningen.
Margit Schrøder bemærkede, at man skal være opmærksom på de neurologiske patienter,
som kan have behov for hjælp efter kl. 15. Derudover kan det overvejes, om patienterne
også skal have mulighed for at kontakte følgehjem-sygeplejerskerne, når de har behov for
det. Anne Jastrup orienterede om, at hospitalet generelt har fokus på muligheden for at
patienter kontakter hospitalet ved behov.
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Heidi Stuhaug bemærkede, at det for både patienter og fagpersoner kan være svært at navigere i de mange specialiserede funktioner, som tilbydes på både hospital og kommune.
Det kan give udfordringer. Jo flere tilbud der er, jo sværere er det at stile sine spørgsmål
til den rigtige. Der er behov for koordinering af indsatserne.
Henrik Tafdrup orienterede om, at Frederiksberg Kommune støtter op omkring de tre forslag. Han foreslog, at det generelt sikre, at der ikke er overlap mellem de udgående funktioner fra hospitalet og de indsatser, som tilbydes i kommunen.
Anne Jastrup bemærkede desuden, at der er tildelt en million mere til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fra 2021, som endnu ikke er udmøntet. Det drøftes i løbet
af 2020, hvordan disse midler skal anvendes.
Samordningsudvalget besluttede, at der oprettes tværsektorielle styregrupper for hver af
indsatserne for borgere med KOL og neurologiske patienter. Helle Høstrup bemærkede,
at man med fordel kan invitere patientforeninger som fx Hjernesagen og Lungeforeningen
med i styregrupperne. Derudover skal der ses nærmere på, hvilke indsatser og tilbud der
er fra hhv. hospital og kommunerne for at sikre, at der ikke er overlap mellem de opgaver,
som varetages.

3. Drøftelse: Ansøgning til Byg Bro puljen v/ Jette S. Holtzmann fra tværsektoriel
kompetenceudvikling
14.30-14.55

Sagsfremstilling:
Samordningsudvalgene har mulighed for at ansøge om kompetenceudviklingsmidler til at
skabe sammenhængende patient/borgerforløb på tværs af sektorer. Kriterierne for tildeling af midler knytter sig til ”Sundhedsaftalens” visioner og fokusområder. Det er muligt
at ansøge om op til 75.000 kr. Ansøgningsskemaet for 2020 er vedlagt som bilag, og der
er ansøgningsfrist d. 28. februar 2020.
Jette Holtzmann, Sektionschef i Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse deltager
på mødet, og vil fortælle mere om puljen og de projekter, som tidligere har modtaget midler fra puljen. Derudover vil hun fortælle om sektionens øvrige aktiviteter i regi af programmet for tværsektoriel kompetenceudvikling.
Indstilling:
- At samordningsudvalget drøfter muligheden for at ansøge om midler til projekter i
planområde byen samt eventuelt nedsætter en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre
med indsatser og ansøgning.
Referat:
Jette Holtzmann præsenterede Byg Bro puljen, som i 2020 har fokus på projekter, som
understøtter sundhedsaftalen. Der gives op til 75.000 kr., som skal understøtte behov for
lokal kompetenceudvikling. Jettes præsentation er udsendt med referatet.
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Det blev besluttet, at sekretariatet drøfter mulige projekter og præsenterer dem på mødet
d. 21. februar. Ansøgningsskemaet deles blandt relevante medarbejdere i kommuner og
på hospitalet, så de får mulighed for at komme med input til potentielle indsatser.

4. Orientering: Præsentation af principper for arbejdet i samordningsudvalget
Byen v/Formandskabet
14.55-15.10

Sagsfremstilling:
Formandskabet for Samordningsudvalget Byen afholdte en workshop d. 21. august 2019
for at drøfte det fremtidige tværsektorielle samarbejde i Samordningsudvalget Byen samt
organiseringen af samarbejde med fokus på udvikling og implementering af den nye
sundhedsaftale for 2019-2023. Her blev det besluttet, at der skulle udarbejdes nogle principper for arbejdet i Samordningsudvalget og arbejdsgrupperne. Formandskabet vil derfor
præsentere disse principper for Samordningsudvalget.
Indstilling:
- At samordningsudvalget tager orienteringen om principperne for Samordningsudvalget Byen til efterretning.
Referat:
Anne Jastrup præsenterede principperne for arbejdet i Samordningsudvalget Byen.
Samordningsudvalget havde ingen bemærkninger til principperne. Principperne vil derfor
blive grundlaget for arbejdet i Samordningsudvalget Byen med den nye sundhedsaftale
for 2019-2023.

5. Orientering: Status på arbejdsgruppens arbejde vedr. implementering af Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade v/ Afdelingsleder Anette Juhl Skov fra Afdeling for Forløbskoordination
15.10-15.25

Sagsfremstilling:
Samordningsudvalget skal sikre den lokale konkretisering og implementering af ’Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade’ (Sundhedsstyrelsen,
2011). I ’Implementeringsplan for forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. For hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden’ (Godkendt af den Administrative Styregruppe, april 2018) anbefales, at der nedsættes en tværsektoriel implementeringsgruppe under hvert samordningsudvalg, som løbende har dialog.
Samordningsudvalg Byen drøftede og besluttede proces for implementering af forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, og beslutning om nedsættelse
af arbejdsgruppe blev besluttet den 8. november 2018.
Arbejdsgruppen mødes op til tre gange årligt, og refererer til Samordningsudvalg Byen, og
vil foretage kontinuerlig opfølgning på forløbsprogrammets anbefalinger.
Når Sundhedsstyrelsen har godkendt det reviderede forløbsprogram, vil arbejdsgruppen
påbegynde videre arbejde med implementering af dette.
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Arbejdsgruppen har afholdt tre arbejdsgruppemøder vedr. implementering af forløbsprogrammet (2011). Formålet har været at drøfte implementeringsplanens anbefalinger, beskrive aktuelle tiltag og fremhæve eventuelle opmærksomhedspunkter. Arbejdsgruppen har
jf. referat af møde den 8. november 2018 i Samordningsudvalg Byen haft særlig forpligtelse
ift. anbefaling 1-6. Arbejdsgruppen har dog behandlet alle 17 anbefalinger.
Der er på baggrund af arbejdsgruppemøderne udarbejdet en samlet oversigt over tværsektorielle tiltag og opmærksomhedspunkter i relation til implementering af forløbsprogrammet i planområde Byen. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der på tværs af de i arbejdsgruppen involverede enheder, er et godt og kvalitetsorienteret samarbejde med borgeren i
centrum. Med afsæt i arbejdsgruppens gennemgang af anbefalingerne, har arbejdsgruppen
fået øje på områder, hvor der er mulighed for forbedring. Arbejdsgruppens opmærksomhedspunkter skal derfor ses som forslag til videre arbejde med implementering af ’Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade’.
Indstilling:
- At samordningsudvalget tager status på arbejdet med implementering af ’Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade’ til efterretning.
Referat:
Annette Juhl Skov gennemgik arbejdsgruppens arbejde med implementeringsplanens anbefalinger. Der er gennemført indsatser på størstedelen af anbefalingerne, men der er få,
som man ikke er kommet i mål med. Disse omhandler blandt andet børn som pårørende,
inklusion af socialt udsatte og udfordringer ved at fastholde kompetente medarbejdere.
Samordningsudvalget besluttede, at arbejdsgruppen nedlægges indtil videre, da det blev
vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er opgaver til dem. Arbejdsgruppen kan mødes igen, hvis der opstår nye opgaver på et senere tidspunkt.
6. Orientering: Revideret Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme
15.25-15.30

Sagsfremstilling:
På mødet i Samordningsudvalget Byen d. 8. maj 2019 blev det besluttet, at implementeringsgruppen under Samordningsudvalget Byen varetager implementeringen af revideret
forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme. Implementeringsgruppen består af
faste repræsentanter fra almen praksis, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune
samt Bispebjerg-Frederiksberg Hospital. I arbejdet med forløbsprogrammet har repræsentanter fra hjerteområdet fra de forskellige sektorer desuden deltaget (bilag 1).
Implementeringsgruppens arbejde med forløbsprogrammet begyndte i foråret 2019, hvor
gruppen ved en workshop tegnede de overordnede linjer for implementering af forløbsprogrammet, herunder opmærksomhedspunkter og udfordringer. Efterfølgende har en arbejdsgruppe arbejdet videre med de identificerede opmærksomhedspunkter og udfordringer. Implementeringsgruppen har løbende været involveret i arbejdsgruppens arbejde og
har truffet de overordnede beslutninger.
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Resultatet af det indledende implementeringsarbejde
Som resultat af arbejdet med implementering af forløbsprogrammet er to dokumenter udarbejdet ”Brobygningsnotat vedr. revideret forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme” og ”Oversigt over hjerterehabiliteringens faser” (bilag 1 og 2).
Formålet med dokumenterne er at supplere forløbsprogrammet, der hvor implementeringsgruppen har vurderet, at der er behov for lokale specificeringer, så samarbejdet på
tværs af sektorer optimeres i planområde Byen. Fx er henvisninger og indholdet heri specificeret i brobygningsnotatet. Dokumenternes funktion er, at sikre implementering af forløbsprogrammet i praksispersonalets hverdag, dér hvor der i dag er identificeret uklarheder og udfordringer i det tværsektorielle samarbejde. Dokumenterne skal give et hurtigt
overblik over patientens forløb, herunder indhold og opgaver i de forskellige sektorer
samt retningslinjer for kommunikationen imellem sektorerne.
Videre proces
Kommunerne sørger for udarbejdelse/udlevering af kommunikationsmateriale omkring de
kommunale tilbud, som hospitaler og almen praksis kan udlevere til borgere, der henvises
til kommunalt rehabiliterings-forløb. Implementeringsgruppen vil på møde i februar 2020
drøfte de overordnede rammer for videndeling på tværs af sektorer i regi af forløbsprogrammerne. Herefter besluttes konkret praksis for videndeling relateret til forløbsprogrammet på hjerteområdet.
Det er aftalt, at praksispersonale kan mødes på tværs af sektorer, for at få indblik i hinandens praksis både tvær- og monofagligt. Derfor indstiller implementeringsgruppen, at der
gives ledelsesmæssigt rum til at medarbejderne kan mødes tværsektorielt og udveksle viden og praksis.
Implementeringsgruppen og den udvidede kreds af fagfolk fra hjerteområdet mødes igen i
2. kvartal 2020 med henblik på opfølgning og status på arbejdet med at implementere forløbsprogrammet samt eventuel igangsættelse af nye tiltag, fx med henblik på fremadrettet
videndeling.
Indstilling:
Implementeringsgruppen under Samordningsudvalget Byen indstiller,
-

at Samordningsudvalget tager orientering om status på implementering af forløbsprogrammet til efterretning
at der gives ledelsesmæssigt rum til at medarbejdere på hjerteområdet kan mødes og
udveksle viden og praksis tværsektorielt.

Referat:
Samordningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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7. Orientering: Fremtiden for udvalgene under samordningsudvalget v/Anne
Jastrup
15.30-15.35

Sagsfremstilling:
På mødet i Samordningsudvalget Byen d. 4. september 2019 blev der efterspurgt en afklaring på fremtiden for udvalgene under Samordningsudvalget Byen. Det drejer sig om ITSOU, Tværsektorielt Patientsikkerhedsforum under Samordningsudvalget ved Bispebjerg
og Frederiksberg Hospital og ERFA-gruppe vedrørende Kommunikationsaftalen.
Der er endnu ikke kommet en udmelding fra regionen omkring fremtiden for disse grupper, men sagen skal drøftes på mødet i Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) d. 13.
december 2019. Det forventes, at der efterfølgende udarbejdes anbefalinger fra regionen
omkring hvilke råd, som skal fortsætte med den nye sundhedsaftale, og hvilke der ikke
længere har en funktion.
Det foreslås derfor, at Samordningsudvalget afventer regionens anbefalinger, og på næste
møde i februar drøfter, hvilke råd som skal fortsættes, nedlægges eller evt. erstattes af arbejdsgrupper som nedsættes ad hoc under Samordningsudvalget Byen.
Indstilling:
- At samarbejdsordvalget tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Samordningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering: Status for / afrapportering fra
Sagsfremstilling:
Der gives status for / afrapportering fra:
a. Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering v. Torben Laurén
b. Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser v. Lena Salomon
c. ERFA-gruppen vedrørende Kommunikationsaftalen v. Lena Salomon
d. IT-SOU v. Lena Salomon
Indstilling:
- At samordningsudvalget tager orienteringer til efterretning

Referat:
a. Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering
Henrik Tafdrup orienterede om, at der i oktober åbnede et nyt omsorgsafsnit med
17 enestuer på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering til borgere, som
venter på plejebolig. Pr. 1. maj 2020 vil der yderligt blive oprettet 12 omsorgspladser samt 8 pladser, som skal sikre at tre- og firesengsstuer kun benyttes som
tosengsstuer. Dette betyder, at der pr. 1. maj være 113 senge fordelt på 5 afsnit.
Fremover er der ikke behov for et selvstændigt punkt om Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering på dagsordenen, hvorfor det fjernes fremover.
b. Patientsikkerhedsforum
Ingen bemærkninger.
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c. ERFA-gruppen vedrørende Kommunikationsaftalen
Lena Salomon orienterede om, at ERFA-gruppen har fokus på kvaliteten af kommunikationen. Gruppen har besvaret et regionalt spørgeskema, som vil resultere i
en række anbefalinger omkring kommunikationen mellem sektorer.
d. IT-SOU
Ingen bemærkninger.

9. Orientering: Udvikling i antallet af færdigbehandlede patienter / færdigbehandlede dage v. Torben Laurén, Merete Røn Christensen og Charlotte Rahbek
Sagsfremstilling:
Der gives status på antallet af færdigbehandlede patienter / færdigbehandlede dage fra
hhv. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Indstilling:
- At samordningsudvalget tager orientering til efterretning.
Referat:
Både Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital oplyste, at der ikke opleves udfordringer ved antallet af færdigbehandlede patienter/færdigbehandlede dage.

10. Orientering: Gensidig orientering og nyt fra
Sagsfremstilling:
Gensidig orientering og nyt fra:
a. Brugerrepræsentanterne
b. Almen praksis
c. Region Hovedstadens Akutberedskab
d. Frederiksberg Kommune
e. Københavns Kommune
f. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Indstilling:
- At samordningsudvalget tager orientering til efterretning.
Referat:
a. Brugerrepræsentanterne
Sidste møde for Margit Schrøder og Sara Krenchel som brugerrepræsentanter.
Samordningsudvalget har sat stor pris på deres bidrag.
b. Almen praksis
Ingen repræsentanter til stede.
c. Region Hovedstadens Akutberedskab
Ingen repræsentanter til stede.
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d. Frederiksberg Kommune
Henrik Tafdrup fortalte, at Frederiksberg Kommune har haft analysefirmaet H2I
til at undersøge deres kommunale medfinansiering. De har netop modtaget rapporten, som vil blive præsenteret for bl.a. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i
januar.
Når Frederiksberg Lægehus og Sygeplejeklinikker på hospitalsgrunden tages i
brug d. 1/6 2020, tyder alting på at alle lokaler er udlejet og at ca.10 læger + personaler samt tre kommunale sygeplejerklinikker herefter vil få deres daglige gang
dér.
e. København Kommune
København Kommunes akutteam er blevet udvidet og dækker nu hele byen. Der
er 20 sygeplejersker ansat, som er med til at gøre en forskel for patienterne. Dette
mener Charlotte Rahbek også kan mærkes på hospitalet. Den nye aftale omkring
honorering af praktiserende læger har medvirket til, at de praktiserende læger
henviser flere patienter til akutfunktionen.
Første hold af specialuddannede sygeplejersker er netop blevet er uddannet. Københavns Kommune har fået otte nye sygeplejersker, som skal tage sig af de mest
komplekse borgere.
Karen Toke orienterede desuden om, at der er plejehjemslæger til alle kommunens 40 plejehjem, hvilket er med til at gøre en forskel for kvaliteten i behandlingen og plejen af borgerne.
f.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ulla Toft orienterede om, at VBA-metoden fra januar 2020 vil blive implementeret på alle kliniske afdelinger. Center for Klinisk Forskning og forebyggelse vil
evaluere indsatsen.
Anne Jastrup orienterede om, at det nye demensvenligt afsnit, G26 er åbnet. Det
er endnu ikke alle senge, som er taget i brug, men det sker løbende. Derudover er
alle hospitalets medicinske afdelinger nu samlet i en bygning.
Der er ingen besparelser i hospitalets budget for 2020, og derfor iværksættes der
en række nye tiltag i løbet af 2020, hvor der blandt andet åbnes et fælles intermediært afsnit med 12 pladser. Derudover er der givet midler til at forsætte med det
udgående hofteteam et år mere, da det har medvirket til at reducere genindlæggelse samt til at arbejde med udrednings- og behandlingsret og kræftpakker på afdelingerne.

11. Evt.
Winnie Brandt orienterede om, at der afholdes møde i Sundhedskoordinationsudvalget d. 19. december, hvor plejemærker og prioriteringer for fokusområdet omkring
børn og sårbare gravide vil blive drøftet. Herefter vil der blive udarbejdet konkrete
pejlemærker. Disse præsenteres på mødet i Samordningsudvalget Byen d. 21. februar.
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