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a. Arbejdsgruppen vedrørende udvikling af fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede
ældre medicinske patienter v. Merete Røn Christensen
b. Følgegruppen for Kommunikationsaftalen v. Mette Faber
c. Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser v. Mette Faber
Ernæringsproblematik "på tværs" v. Mette Faber
Offentliggørelse af Forebyggelsespuljen 2015 (jf. mail sendt til udvalget
2. maj 2014)
Gensidig orientering med nyt fra
a. Frederiksberg Kommune
b. Københavns Kommune
c. Almen praksis
d. BBH/FRH
Evt.
Status vedr. FMK v. Pia Daugbjerg
FMK/medicinlister/udlevering af medicin til patienter med hjælp i hjemmet v. Mette Faber

Ad 1. Temadrøftelse: Fald og forebyggelse
Med udgangspunkt i et pilotprojekt gennemført i Akutmodtagelsen på BBH omhandlende borgere, der er faldet præsenterede Irene Schmidt forslag til implementering af tværsektorielt samarbejde herom (se bilag).
Jens Egsgaard fandt, at det var et godt projekt, men ønskede en større opmærksomhed på effekten af tiltaget. Desuden så Jens Egsgaard gerne, at projektet samtænkes med andre indsatser vedrørende indlæggelser og udskrivelser, herunder
ringe hjem ordningen mv.
Torben Laurén tilkendegav, at Frederiksberg Kommune gerne vil deltage i projektet.
Det blev aftalt, at formandskabet følger op på sagen på et møde mellem de to
kommuner og BFH.
Ad 2. Sundhedsaftaler 2015-2018
Sundhedsaftalens politiske del, der er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget,
er sendt i høring i perioden fra 8. april til 30. juni 2014.
På nuværende tidspunkt arbejdes der på forslag til den administrative del af sundhedsaftalen, der består af 7 delprojekter, som løbende vurderes i koordinationsgruppen. Forslaget skal drøftes ved 12-12 seminar i juni 2014.
Sundhedsaftalen sendes i bred høring i uge 37-42 2014.
Ad 3. Ibrugtagning af ref01
Jens Egsgaard orienterede om, at Københavns Kommune og specielt Frederiksberg Kommune oplever, at Ref01 ikke anvendes tilstrækkeligt på BFH.
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Mette Faber oplyste at hospitalet har fokus på standarden og det forventes at den
er fuldt implementeret i efteråret 2014.
Det blev aftalt at nedsættes en arbejdsgruppe, som skal følge implementeringen af
ref01 på hospitalet i 2014. Mette Faber indkalder arbejdsgruppen.
Ad 4a. Arbejdsgruppen vedrørende udvikling af fælles regional/kommunal
forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter
Mette Faber orienterede om at arbejdsgruppen arbejder på, at prioritere indsatser
for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede
ældre medicinske patienter, i forhold til kommissorium og regionalt oplæg.
Ad 4b. Følgegruppen for Kommunikationsaftalen
Mette Faber redegjorde for de udfordringer, der er forbundet med kommunikationsaftalen, som er relevant for udvalget at kende til – jf. bilag.
Københavns Kommune vil have fokus på funktionsevnevurderingen.
Der var opbakning til, at følgegruppen fortsætter med en mødekadence på 2 årlige
møder.
Ad 4c. Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser
Ikke noget nyt fra Patientsikkerhedsforum.
Ad 5. Ernæringsproblematik "på tværs"
Mette Faber præsenterede forslag til en afdækning af kommunikation af ernæringsplaner mellem hospital og kommuner, da kommunikationen herom er mangelfuld ved udskrivelse (præsentation er vedhæftet som fil).
På baggrund af drøftelserne blev det besluttet i første omgang, at tage problemstillingen op i følgegruppen for kommunikationsaftalen mhp., at kommunikation om
ernæring bliver en del af udskrivningsrapporten.
På et senere tidspunkt kan der tages stilling til, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at afdække kommunikation af ernæringsplaner mellem hospital og
kommuner.
Ad 6. Offentliggørelse af Forebyggelsespuljen 2015
Tidsfrist for ansøgninger til Forebyggelsespuljen 2015 er fastsat til 1. oktober
2014. På BFH skal forslag til evt. projektansøgninger forelægges Direktionen senest den 3. juni 2014, mhp. godkendelse inden selve ansøgningen til regionen udarbejdes.
Ad 7. Gensidig orientering med nyt fra
Frederiksberg Kommune
Torben Laurén orienterede om, at man har omorganiseret de udgående visitatorer
således, at færre visitatorer dækker flere afdelinger på FRH.
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De sidste 14 dage har det været svært for Frederiksberg Kommune, at hjemtage
færdigbehandlede borgere fra BFH, men at det vil være løst inden den kommende
helligdag.
Torben Laurén oplyste om, at det er besluttet at gå i udbud med to plejecentre og
hjemmehjælpen.
Regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er i høring. Frederiksberg Kommune
er meget tilfredse med forslaget om, at flytte apopleksi rehabiliteringen til neurologien. Derimod finder kommunen at det er en dårlig plan, at fødslerne flyttes fra
Rigshospitalet til Herlev Hospital.
Københavns Kommune
Jens Egsgaard orienterede om, at Københavns Kommune er ved at udarbejde en
ny sundhedspolitik og en ny ældrepolitik.
Med hensyn til almen genoptræning ses en stigning på 22% i forhold til tidligere.
I relation til hjemtagning af færdigbehandlede patienter, har kommunen i januar
og februar i år hjemtaget flere patienter end tilsvarende måneder sidste år.
Vivian Buse oplyste, at det ser ud til at antallet af palliative pladser i Håndværkerhaven reduceres med 4 pladser fra 19 til 15. Desuden flytter de palliative pladser
til Vigerslev.
Almen praksis
Der var ingen repræsentanter tilstede fra almen praksis til mødet.
BBH/FRH
Ane Friis Bendix orienterede om, at BFH står over for store besparelser i 2015.
Ad 8. Evt.
Ingen bemærkninger.
Ad 9. Status vedr. FMK
Mette Faber gjorde kort status for implementering af FMK – jf. vedhæftede præsentation.
På nuværende tidspunkt doseres ved udskrivelse medicin til 3 dage til patienter
med kommunal hjælp til medicineringen. I forbindelse med weekender og helligdage doseres der medicin til og med førstkommende hverdag. Denne praksis vil
BFH af patientsikkerhedsmæssige og økonomiske årsager gerne have afskaffet,
således at patienterne kun får udleveret medicin såfremt de ikke har mulighed for,
at skaffe ordineret lægemiddel umiddelbart efter udskrivelsen.
BFH udarbejder skriftligt sagsoplæg til drøftelse med de to kommuner.
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Ad 10. FMK/medicinlister/udlevering af medicin til patienter med hjælp i
hjemmet
Blev behandlet under punkt 9.
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