Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation
Torsdag den 1. marts 2018
14:00-16:00
RegionH, Regionsgården, lokale H8

Deltagere: Formandskab
Mette Grønholt Harbo – Københavns Kommune
Niels Reichstein Larsen – Region Hovedstaden
Fra kommunerne
Helle Gudnitz – Københavns Kommune
Lisa Jeppesen – Glostrup Kommune
Jakob Sylvest – Lyngby-Taarbæk Kommune
Gitte Femerling – Helsingør Kommune
Fra praksis
Niels Dreisler – PLO
Lau Berholdt – KaP H
Fra Region Hovedstaden
Martin Thor Hansen – CIMT
Ulla Maegaard Nielsen – CIMT
Jesper Lihn – Center for Sundhed
Lena Andersen Salomon–Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Marie Louise Shee – Regions Hovedstadens Psykiatri
Sekretariat
Marie Schack – Københavns Kommune
Conni Christiansen – Region H, Center for Sundhed

Dagsordenspunkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goddag og velkommen (tilbage) til nye medlemmer (5 min)
Tilbagemelding fra DAS for status på indsatser i sundhedsaftalen (10 min)
Opfølgning på arbejdsplan (45 min)
Opgaver foreslået af it-SOU (15 min)
Nye digitale strømninger (25 min)
LÆ-blanketter (10 min)
7. Evt. (5 min)

1. Goddag og velkommen til nye medlemmer
Marie-Louise Shee er tilbage i gruppen som repræsentant fra Hovedstadens Psykiatri.
Hun erstatter Lotte Pihl og Mads Ellegaard Christensen
Ulla Maegaard Nielsen er ny repræsentant fra CIMT, Klinisk Dokumentation i
Sundhedsplatformen. Hun erstatter Vivi Søndergaard.

2.

Tilbagemelding fra DAS for status på indsatser i Sundhedsaftalen

DAS holdt møde d. 2. februar 2018, hvor status for indsatser i Sundhedsaftalen blev
gennemgået.
Indsatserne 15, 52 (Planlagt ambulant besøg, Akut ambulante besøg og Børn og unge) samt indsats 16 (Psykiatri og e-kommunikation hos jobcentre) forventes afsluttet
inden for aftaleperioden og blev godkendt af DAS uden bemærkninger.
Hvad angår Indsats 34 (Arbejde for en bedre tværsektoriel kommunikation på svangre- og barselsområdet) godkendte DAS opfølgningen på servicetjekket og reformuleringen af indsatsen.

3. Opfølgning på arbejdsplan (Tovholdere for arbejdsgrupper)
Sagsfremstilling
Tovholdere orienterer om aktiviteter i projektgrupperne siden sidste møde.
Fremlæggelsen skal indeholde:
1. Orientering om aktiviteter
2. Fremlæggelse af konkrete udfordringer
3. Redegørelse for evt. indstilling til DAS
Grp. 1: Implementere digital kommunikation og udarbejde kommunikationsaftaler for områderne ambulant/akut/børn&unge (somatik og psykiatri) (Lena og
Lisa)
Herunder opfølgning på Punkt 1.3/1.4 Analyse og udarbejdelse af kommunikationsaftale for det akut -ambulante område.vedr. om data vedr. tidstrohed i registreringerne i akut modtagelsen er medtaget i MedCom 11 (2018-2019).
Grp. 2: Implementere digital kommunikation og udarbejde kommunikationsaftaler for psykiatrien (Helle)
Grp. 4: Diverse analyser af behov og muligheder for digital kommunikation
(Jakob)
Punkt 1.12 Jobcentre- Præcisering af opgaven og hvilke udfordringer, arbejdsgruppen skal løse.
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Punkt 1.14 Præhospital - Herunder opfølgning på om Region Hovedstadens Akutberedskab (tidligere ”Den Præhospitale Virksomhed”) kan afsende/modtage KM.

4. Opgaver foreslået af it-SOU
På sidste møde havde it-SOU to forslag til kommende opgaver i Sundheds-it:
•
•

Borgers adgang til egne data.
eKommunikation med hospice: Der var et ønske om at en udskrivning til
hospice fra hospitalerne skal udløse en udskrivningsadvis til kommunen.

Endvidere gjorde it-SOU opmærksom på, at de ønskede et forum hvor problemstillinger ift. drift kan drøftes. Fx fejlrettelser og nyudvikling inden for FMK, Sår, telemedicin. Der var forslag om, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på problemstillinger, behov og hvordan de kan løses. Sundheds-it skal drøfte om der er behov
for en sådan gruppe, og i givet fald hvordan denne skal organiseres.

5. Nye digitale strømninger: national digitaliseringsstrategi 20182020/MedCom11 og Digital Almen praksis
1.Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle – strategi for digital
sundheds 2018-2020 /MedCom11
CIMT fremlægger hovedtræk fra udkastet.
2. Digital almen praksis – designanalyse af fremtidens digitale lægepraksis
Conni fremlægger hovedpunkterne fra analysen.

6. LÆ-blanketter
Orientering vedr. ny mulighed for at regionens hospitaler eventuelt kan fremsende
LÆ-blanketter elektronisk.

7. Evt.
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