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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
SAGSFREMSTILLING
Medlemmer af styregruppen
Navn

Titel

Deltager i samordningsudvalg

Anne Skriver - Formand

Centerdirektør, Center for Sundhed (CSU), Region Hovedstaden

Helene Rasmussen –
Næstformand

Direktør for Social og Sundhed, Gentofte Kommune

Anne Hertz

Vicedirektør, Region Hovedstadens psykiatri

Psykiatriens Fælles
Samordningsudvalg

Anne Jastrup Okkels

Hospitalsdirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Byen (somatik)

Bente Ourø Rørth

Direktør, Nordsjællands Hospital

Nord (somatik)

xxx, Rigshospitalet
Henrik Abildtrup

Social- og Sundhedsdirektør, Rødovre Kommune

Jean Hald Jensen

Enhedschef, Det nære sundhedsvæsen, CSU, Region Hovedstaden

Jette Bay

Organisatorisk brugerrepræsentant, medlem af Patientinddragelsesudvalget

Jørgen Steen Andersen

Praktiserende læge, PLO-Hovedstaden

Kai Nørrung

Organisatorisk brugerrepræsentant, formand for Patientinddragelsesudvalget

Karin Zimmer

Praktiserende læge, formand for PLO-Hovedstaden

Katja Kayser

Direktør for Sundhed og Omsorg, Københavns Kommune

Marianne Puge

Praktiserede læge, PLO-Hovedstaden

Mikkel Boye

Socialdirektør, Københavns Kommune

Psykiatriens Fælles
Samordningsudvalg

Morten Østergaard

Vicedirektør, Bornholms Hospital

Bornholm (somatik og psykiatri)

Nicolai Kjems

Centerchef for Sundhed og Ældre, Hvidovre Kommune

Syd (somatik)

Niels Peter Møller

Direktør for Social og Sundhed, Brøndby Kommune

Per Ullerichs

Velfærdsdirektør, Gribskov Kommune

Rene Priess

Vicedirektør, Herlev Gentofte Hospital

Midt (somatik)

Tina Holm Nielsen

Konstitueret vicedirektør, Amager Hvidovre Hospital

Syd (somatik)

Torben Laurén

Vicedirektør, Sundheds- og omsorgschef, Frederiksberg Kommune

Byen (somatik)

Trine Mottlau

Vicedirektør, Region Hovedstadens Akutberedskab

Nord (somatik)

Vibeke Abel

Direktør for Job, Social og Sundhed, Hillerød Kommune

Christian Hejlesen

Chefkonsulent, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat (observatørpost)

Markus Hahn

Chefkonsulent, PLO-Hovedstaden (observatørpost)

Søren Sandahl

Konsulent, KL (observatørpost)

Winnie Brandt

Byen + Syd (somatik)
Bornholm
Chefkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, CSU (observatørpost)
Psykiatriens Fælles
Samordningsudvalg

Nord + Midt (somatik)

Sekretariat
Lars Mørk Jarl

Konsulent, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat

Kamilla Walther - sekretær Specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, CSU

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
KONKLUSION
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2. DRØFTELSE: NÆSTE SKRIDT FOR PEJLEMÆRKET: SAMARBEJDET
STYRKES MELLEM ALMEN PRAKSIS OG KOMMUNERNES PÆDAGOGISKE
PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING (PPR) OM HENVISNING AF BØRN OG UNGE I
MENTAL MISTRIVSEL
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Formålet med at fremlægge sagen er, at TSS skal drøfte afrapporteringen fra temagruppen og beslutte den videre
proces for arbejdet med pejlemærket.
Formandskabet for temagruppen, Malene Hein Damgaard, chefpsykolog Frederiksberg Kommune og Henrik Jessen,
praktiserende læge, deltager under punktet.
Baggrund
Mange børn og unge mistrives i deres hverdag og vil kunne få gavn af en styrket indsats for at sikre tidlig og relevant
hjælp. Under sundhedsaftalens fokusområde ”Sammen om børn og unges sundhed” er det et pejlemærke, at
samarbejdet mellem almen praksis og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) skal styrkes. Baggrunden for
pejlemærket er, at forældre til børn og unge i mental mistrivsel ofte henvender sig i almen praksis, men her kan
handlemulighederne være begrænsede, hvis der ikke er behov for udredning og behandling i psykiatrien. Det skyldes,
at de praktiserende læger ofte ikke har mulighed for at henvise direkte til kommunale tilbud eller PPR. I et tidligere
modelprojekt har der været gode erfaringer med, at almen praksis fik denne mulighed for at henvise direkte til PPR.
Modelprojektet (1) var nedsat under Sundhedsaftale 2015-2018 og havde titlen ”Tidlig indsats for børn og unge med
mental mistrivsel eller funktionelle lidelser”, og blev bl.a. præsenteret på konferencen om nye samarbejdsformer i
oktober 2019. Modelprojektet blev gennemført i Halsnæs Kommune og Frederiksberg Kommune.
Temagruppens opgave
Temagruppen har jf. kommissoriet (bilag 1) haft følgende hovedspørgsmål:
At udarbejde anbefalinger for, hvordan kan samarbejdet styrkes mellem almen praksis og PPR om henvisning af
børn og unge i mental mistrivsel, der vil have gavn af udredning og/eller behandling i nærmiljøet. Herunder
foretages en vurdering af hvordan børne- og ungdomspsykiatrien kan bidrage til at styrke samarbejdet for
målgruppen.
At udarbejde en vurdering af anbefalingernes økonomiske konsekvenser i forhold til kommuner, almen praksis
og børne-ungdomspsykiatrien.
Det fremgik endvidere af kommissoriet, at temagruppen skulle tage afsæt i erfaringerne fra det tidligere nævnte
modelprojekt.
Temagruppens anbefalinger
Temagruppen har holdt to møder i september og oktober 2020 og udarbejdet den vedlagte afrapportering.
Temagruppens hovedanbefaling er, at almen praksis kan henvise børn og unge med mental mistrivsel til afklaring i
PPR. Målgruppen er beskrevet nærmere i afrapporteringen, men omhandler børn og unge op til og med 18 år, som
formodes at kunne hjælpes gennem en indsats i nærmiljøet.
En forudsætning for en aftale om, at almen praksis kan henvise direkte til PPR er, at der sikres en let tilgængelig og
direkte elektronisk henvisningsvej. PPR er organiseret forskelligt i kommunerne, og det kan derfor blive en
udfordring. Det foreslås, at tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation arbejder videre med den
tekniske løsning.
Det skal bemærkes, at temagruppen ikke har forholdt sig til, hvilke tilbud kommunerne skal have til de børn og unge,
som henvises til PPR.
Temagruppen har endvidere drøftet, hvordan børne-og ungdomspsykiatrien (BUC) kan bidrage til at styrke
samarbejdet for målgruppen. Det forventes, at en direkte henvisningsmulighed fra almen praksis til PPR vil føre til
færre henvisninger til BUC, som afvises. Temagruppen anbefaler, at BUC kommer med en kort begrundelse og evt.
anbefaling om relevante tiltag, når en henvisning afvises fra almen praksis. Det anbefales desuden, at kendskabet til
den eksisterende mulighed for sparring mellem almen praksis og Center for Visitation og Diagnostik (CVD) udbredes.
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Økonomiske konsekvenser
Temagruppen har ud fra erfaringerne fra modelprojektet drøftet de økonomiske konsekvenser af et nyt samarbejde
mellem almen praksis og PPR. Det forventes ikke at medføre øgede udgifter for almen praksis, hvis det bliver muligt
at henvise direkte til PPR.
Det er vanskeligt at estimere, hvor mange børn og unge almen praksis vil henvise til PPR. Erfaringerne fra
modelprojektet er, at der ses en variation mellem 2,6 og 6,5 årlige sager per 1.000 børn/unge i en kommune. Antallet
af henviste børn og unge kan dog blive større, hvis det bliver en permanent mulighed frem for en projektafprøvning, i
takt med at kendskabet til muligheden bliver større i almen praksis. Med 5 psykologtimer afsat til en afklaring af et
barn/ung i PPR, og en gennemsnitlig løn på 450 kr., kan den kommunale udgift estimeres til 2.250 kr. per henvist
barn/ung. Heri indgår ikke udgifter til en eventuel efterfølgende indsats/behandling i kommunalt regi.
Brugerinddragelse
Der har ikke deltaget brugere i temagruppen, men anbefalingerne handler om at sikre udbredelse af et modelprojekt
med gode brugererfaringer. De familier, som i modelprojektet blev henvist direkte fra egen læge til PPR, gav udtryk
for, at det var en nem adgang til en hurtig afklaring af, hvad der var på ”spil” for deres barn. Desuden har der været
talt med to familier om temagruppens anbefaling. Det var forældre til børn/unge i målgruppen for anbefalingen, dvs.
der var tale om børn/unge med mentale problemer, men hvor en henvisning til psykiatrien ikke var relevant i første
omgang. Forældrene fortalte om, at det var svært at få hul igennem til at få hjælp, at systemerne ikke talte sammen og
dermed unødigt langstrukne forløb for deres barn/unge. Forældrene tilkendegav, at det lød som en en god ide, at egen
læge via PPR kan henvise til en kommunal indsats, og den ene familie, som havde fået en direkte henvisning, havde
i praksis oplevet, at der hermed blev igangsat relevant hjælp.
Sekretariatets forslag til videre proces
Såfremt der i TSS er opbakning til afrapporteringens anbefalinger og dermed muligheden for direkte henvisning fra
almen praksis til PPR, foreslås som nævnt tidligere i sagen, at tværsektorielt samarbejdsforum for digital
kommunikation bedes beskrive en mulig teknisk løsning for en elektronisk henvisningsvej. Der er desuden brug for
afklaring af de juridiske spørgsmål, som er beskrevet i afrapporteringen angående krav til samtykke ved henvisning til
PPR, samt hvilken lovgivning indsatsen i PPR vil være underlagt. Herefter kan temagruppen og sekretariatet vurderer,
om der er behov for udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem almen praksis og kommunerne og/eller en
forløbsbeskrivelse, der beskriver henvisningsvejen for almen praksis. Det vil i så fald være temagruppen, som bedes
udarbejde udkast til samarbejdsaftale og/eller forløbsbeskrivelse med inddragelse af relevante parter. Der stiles efter,
at TSS vil få en opfølgning på sagen på mødet i marts/april 2021, herunder udkast til evt.
samarbejdsaftale/forløbsbeskrivelse.
Sekretariatet bemærker endvidere omkring de mere langsigtede økonomiske perspektiver, at dette pejlemærke, jf.
målsætningen i Sundhedsaftalen, skal bidrage til, at alle børn og unge, der viser tegn på mentale problemer, får den
rette hjælp i tide. Udover ønsket om det bedst mulige forløb for barnet/den unge handler det også om, at det
forventes, at en bedre forebyggende indsats vil kunne betyde, at nogle børn og unge undgår at udvikle psykisk
sygdom. Der kan således på sigt være et besparelsespotentiale ved en styrket tidlig indsats, som bl.a. vil kunne følges
ved at se på antallet af børn og unge, som får en psykiatrisk diagnose. Her vil der dog være mange forhold, der spiller
ind.

1) www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Fokusomraader-og-projekter/projekter/nye-samarbejdsformer/Sider
/Modelprojekt-vedr.-s%C3%A5rbare-b%C3%B8rn-og-unge.aspx
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender afrapporteringen fra temagruppen.
Side 5 af 34

At tværsektoriel strategisk styregruppe godkender, at der arbejdes videre med anbefalingerne, så det i alle kommuner
bliver muligt at henvise direkte fra almen praksis til PPR.
At Tværsektoriel strategisk styregruppe, såfremt det besluttes at arbejde videre med anbefalingerne:
beder tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation om at anbefale en teknisk løsning for
henvisninger fra almen praksis til PPR.
godkender, at Sundhedskoordinationsudvalget orienteres om status på arbejdet på deres møde i december.
KONKLUSION
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Kommissorium Pejlemærker - Samarbejdet styrkes mellem almen praksis og kommunernes paedagogiske
2. Sammensætning Temagruppe vedr. samarbejde almen praksis - PPR om henvisning
3. Afrapportering til TSS 13 nov
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3. DRØFTELSE: NÆSTE SKRIDT FOR PEJLEMÆRKET: DER UDVIKLES ET
FÆLLES SPROG FOR VURDERING OG KATEGORISERING AF SÅRBARE
GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) skal drøfte anbefalingerne fra temagruppen og tage stilling, hvordan der
skal arbejdes videre med anbefalingerne. Afrapporteringen fra temagruppen er vedhæftet som bilag 3.
Formandskabet i temagruppen, Michelle Kolls, afsnitsleder i Familieambulatoriet ved Amager og Hvidovre Hospital,
og Susanne Dahl, ledende sundhedsplejerske i Frederiksberg Kommune, deltager på mødet i TSS.
Baggrund
Ulighed i sundhed grundlægges i de første leveår. Derfor er det vigtigt, at alle sårbare gravide og småbørnsfamilier får
de tilbud, de har brug for. Imidlertid mangler der en fælles forståelse på tværs af sektorerne af, hvornår en gravid eller
småbørnsfamilie er sårbar. Kategoriseringen af sårbare gravide og småbørnsfamilier er forskellig i henholdsvis almen
praksis, hospitaler og kommune. Der bliver ikke altid kommunikeret omkring en gravid eller småbørnsfamilies
sårbarhed. Det betyder, at ikke alle sårbare gravide får de tilbud, de har brug for, og at der ikke altid er sammenhæng
i forløbet for den enkelte. Når der ikke bliver kommunikeret tilstrækkeligt mellem sektorerne om sårbarhed hos en
gravid, oplever nogle, at de skal "fortælle deres historie" igen og igen. Dertil kommer, at sårbarhedsbegrebet kan være
problematisk at bruge, fordi det kan opleves stigmatiserende.
Temagruppens opgave
På den baggrund har temagruppen haft til opgave (jf. kommissorium i bilag 1):
At udvikle et fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier, som ikke er
stigmatiserende.
At der sikres relevant inddragelse af brugernes perspektiv i ovenstående opgave.
At beskrive forslag til, hvordan brugen af det fælles sprog kan implementeres, herunder om arbejdet med
implementeringen forventes at have økonomiske konsekvenser.

Inddragelse af brugerperspektivet
Temagruppen har prioriteret, at brugerperspektivet især skulle hjælpe med at kvalificere den del af opgaven, der
handler om at udvikle et sprog og et redskab, der er ikke-stigmatiserende. Gruppen har været i dialog med
Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder med afstigmatisering af psykisk sygdom, og derigennem er der etableret
kontakt til en ambassadør med brugerbaggrund, som har deltaget i gruppens arbejde.
Ambassadøren havde desværre ikke mulighed for at deltage i de planlagte møder, og løsningen blev derfor, at
temagruppen formulerede nogle spørgsmål, som ambassadøren besvarede i en film, hun optog med sig selv, som
kunne afspilles på den næste workshop i temagruppen. Spørgsmålene handlede om ambassadørens oplevelser som
gravid i mødet med sundhedsvæsenet, om hendes overvejelser omkring afstigmatiserende sprogbrug og hendes input
til det konkrete redskab, temagruppen arbejdede med.
Temagruppens anbefalinger
Det har været temagruppens ambition at udvikle et redskab:
der er simpelt og tydeligt og hurtigt at udfylde og hurtigt at afkode, og som samtidig giver mulighed for
uddybning.
der skelner mellem fysisk, psykisk og social sårbarhed.
der er baseret på objektive kriterier.
der forstås på samme måde i alle sektorer.
der anvender ikke-stigmatiserende sprog.
der kan kommunikeres elektronisk på tværs af sektorer.
Temagruppen har udviklet et redskab, der skal bruges ved alle gravide, også de der ikke er sårbare, og som ikke har
behov for andet end basistilbud.
Temagruppens forslag til et konkret redskab er vedhæftet som bilag 4. Redskabet anvender en farvekodning i
kategorierne hvid, grøn, gul og rød til at formidle vurderingen af den gravides behov for differentierede tilbud til
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fagpersoner i en anden sektor. Farvekodningen er valgt, fordi den er universel, let at afkode og opleves mindre
stigmatiserende end en kategorisering baseret på sproglige kategorier. Samtidig er der ikke risiko for sammenblanding
med omsorgsniveauerne 1-4, som fagpersonerne fortsat skal anvende.
Redskabet giver mulighed for at kommunikere om både fysisk, psykisk og social sårbarhed og for at uddybe den
vurdering, der ligger til grund for kategoriseringen.
Der er udarbejdet en vejledning til redskabet, der skal hjælpe fagpersoner med at bruge det korrekt, herunder med
kriterier for kategorisering i de forskellige farvekategorier. Vejledningen er vedhæftet som bilag 5.
Vurderingen og kategoriseringen af den enkelte gravides behov for differentierede tilbud skal foregå i dialog med den
gravide og familien og med udgangspunkt i barnets perspektiv. Det var en central pointe fra den brugerrepræsentant,
der deltog i arbejdet, at det ikke kun er valget af redskab, kategorier og sprog, der har betydning, når man som sårbar
gravid er i kontakt med fagpersoner, der blandt andet skal vurdere ens behov for støtte. Først og fremmest har man
behov for at blive involveret i processen, for at ens egne perspektiver indgår i vurderingen og for at forstå, hvorfor
fagpersonerne vurderer ens situation, som de gør, og hvad det får af betydning.
Anbefalinger vedrørende den elektroniske understøttelse
Det redskab, temagruppen har udviklet, er et skema med mulighed for afkrydsning i forskellige farvede felter.
Temagruppen anbefaler, at der bliver arbejdet videre med, hvordan redskabet kan implementeres i den elektroniske
kommunikation sektorerne imellem. Det gælder både den nuværende elektroniske kommunikation og arbejdet med den
kommende ”graviditetsmappe”, der skal afløse den nuværende papir-vandrejournal.
I den elektronisk kommunikation mellem almen praksis og hospitalerne er der aktuelt mulighed for at sende
korrespondancemeddelelser med tekst, hvilket ikke umiddelbart giver mulighed for at bruge redskabet i den
skema-form, som temagruppen har udviklet. Temagruppen anbefaler derfor, at redskabet i almen praksis indtil videre
udfyldes i papirform og indgår i svangrejournalen, der aktuelt er på papir.
I forhold til den elektroniske kommunikation mellem hospitaler og kommuner anbefaler temagruppen, at der arbejdes
videre på at implementere skemaet i de nuværende redskaber og arbejdsgange i Sundhedsplatformen og den
elektroniske kommunikation til kommunerne. Flere af de kommunale sundhedsplejeenheder kan alene modtage
korrespondancemedddelelser (KM) og fødselsanmeldelser. En del kan tillige modtage epikriser. Ingen af disse
standarder tilgodeser umiddelbart arbejdsgruppens behov for formidling i skemaform. Det skal derfor undersøges,
hvilke muligheder der er i korrespondancemeddelsen, herunder om et skema kan overføres til
korrespondancemeddelelsen. Alternativt kan man i den KM, der skal sendes til kommunale sundhedsplejersker fra
fødeafdelinger aftale, at man øverst skriver fx "Rød" samt årsag.
Det er aktuelt ikke muligt at kommunikere elektronisk med kommunernes socialområde og børnefamilieområde. Det
er en problemstilling, som ligger uden for rammerne af temagruppens arbejde. Temagruppen anbefaler, at den
vurdering af den gravides eventuelle behov for støtte, der er indeholdt i det udviklede redskab, kommunikeres
elektronisk til kommunernes sundhedsplejersker og formidles videre derfra til børnefamilieområdet. I de situationer,
hvor der er grundlag for at sende en underretning til kommunens familieafdeling, skal det fortsat foregå på samme
måde som nu.
Anbefalinger vedrørende implementering
Temagruppen anbefaler, at det indledningsvis afklares, hvordan man vil arbejde videre med den elektroniske
understøttelse af redskabet og skemaet.
Efterfølgende kan der tilrettelægges en implementeringsindsats. I den forbindelse anbefaler temagruppen, at der
arbejdes videre med enten den eksisterende eller en ny film med den brugerrepræsentant, der har indgået i
arbejdet. Temagruppen har oplevet at få stort udbytte af at involvere ambassadøren og brugerperspektivet og ønsker
at videreføre det i arbejdet med implementering af redskabet. Konkret kan filmen fx anvendes i udviklings- og
undervisningssammenhænge med forskellige personalegrupper i både hospitalsregi og kommunalt regi.
Det er desuden en anbefaling fra temagruppen, at der i forbindelse med implementering af redskabet arbejdes videre
med at udarbejde lokale samarbejdsaftaler vedrørende det tværsektorielle samarbejde om sårbare gravide og
småbørnsfamilier. Arbejdet kan forankres i samordningsudvalgene og beskrive lokale aftaler mellem det enkelte
fødested og kommunerne i optageområdet om fx i hvilke situationer, der afholdes netværksmøder.
Udfordringer uden for rammen af gruppens arbejde
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Temagruppen ønsker at gøre opmærksom på en række faktorer, der har betydning for betingelserne for at kunne
kommunikere og samarbejde på tværs, men som ligger uden for rammerne af temagruppens arbejde:
Fødestederne i regionen er meget forskellige, når det gælder organisering, ressourcer og tilbud til (sårbare)
gravide og fødende. Det samme gælder kommunerne i regionen.
Temagruppen oplever, at området generelt er underprioriteret og underfinansieret.
Der er ikke tilstrækkelig understøttelse af den elektroniske kommunikation på tværs af sektorer. At
svangrejournalen er på papir og ikke elektronisk, samt at der ikke kan kommunikeres elektronisk fra hospitalerne
til kommunernes familieafdelinger, gør det vanskeligt at udvikle redskaber til bedre kommunikation og mere
sammenhængende forløb for sårbare gravide på tværs af sektorer.
Videre proces
Sekretariatet vurderer, at anbefalingerne på nuværende tidspunkt ikke er klar til bred implementering. Der er behov
for at lave nogle afklarende handlinger med hensyn til den elektroniske understøttelse af redskabet og
implementerbarhed, herunder at teste forståelsen af det faglige indhold. Her kunne en pilotafprøvning i et planområde
give mulighed for at opnå praksisnære indsigter. Alternativt kan forståelse og implementerbarhed testes gennem dialog
med relevante faggrupper og fora, og Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation kan blive bedt om at
lave forslag til digital understøttelse. Det bemærkes desuden, at brugen af redskabet skal integreres/indarbejdes i den
kommunikationsaftale om svangre, der lige nu er under implementering (også et pejlemærke under dette
fokusområde).

INDSTILLING
1. At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender afrapporteringen fra temagruppen.
2. At Tværsektoriel strategisk styregruppe drøfter anbefalingerne fra temagruppen og beslutter, hvordan der skal
arbejdes videre med dem, herunder med den elektroniske understøttelse og med implementering.
3. At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender, at Sundhedskoordinationsudvalget orienteres om status på
arbejdet på deres møde i december.
KONKLUSION
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Kommissorium Pejlemærke vedr Fælles sprog sårbarhed godkendt TSS 20.05.2020
2. Deltagere Temagruppe vedr fælles sprog sårbare gravide_august 2020
3. Temagruppe fælles sprog sårbare gravide_Afrapportering til TSS november 2020
4. Dialogværktøj til vurdering af behov for udvidet tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier_november 2020
5. Vejledning til dialogværktøj for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier i overgangen
mellem sektorer_november 2020
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4. BESLUTNING: HØRINGSUDKAST TIL NYT FORLØBSPROGRAM FOR
RYGLIDELSER
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Der er udviklet et nyt og forenklet forløbsprogram for ryglidelser, som nu fremlægges med henblik på foreløbig
godkendelse. Forløbsprogrammet skal sikre gode sammenhængende forløb for borgere med ryglidelser.
Det nye forløbsprogram er web-baseret og ligger som et mini-site på regionens hjemmeside. Se forløbsprogrammet
her https://www.regionh.dk/til‐fagfolk/Sundhed/Tvaersektorielt‐samarbejde/kronisk‐sygdom/Forl%C3%B8bsprogrammer/L%C3%A6nde‐
ryg_test/Sider/default.aspx

Baggrund
Det eksisterende forløbsprogram for lænderyglidelser er fra 2012. I 2017 blev programmet evalueret med fokus på
implementeringen og på patienternes oplevelse af deres forløb. På baggrund af evalueringerne besluttede Den
Administrative Styregruppe (DAS) at nedsætte en faglig arbejdsgruppe, der fik til opgave at drøfte de væsentligste
problemstillinger på området, og hvordan de bedst kunne løses, herunder hvorvidt et revideret forløbsprogram var
den bedste ramme for løsning af udfordringerne. Anbefalingerne fra denne faglige arbejdsgruppe dannede grundlag
for det kommissorium for arbejdet med at udvikle et nyt forløbsprogram på rygområdet, som DAS godkendte i
september 2018 (bilag 1).
Af kommissoriet fremgår det blandt andet, at:
Der skal udarbejdes en ny type forenklet forløbsprogram, der skal være så kort og overskueligt som
overhovedet muligt og have særligt fokus på at sikre gode, sammenhængende forløb for borgerne på tværs af
sektorerne. Det nye forløbsprogram skal primært beskrive det tværsektorielle samarbejde, og ikke detaljer om de
sundhedsfaglige indsatser i den enkelte sektor. Her skal henvises til de nationale kliniske retningslinjer og øvrigt
relevant materiale.
For almen praksis skal et nyt forløbsprogram henvise til de gældende forløbsbeskrivelser, som er det redskab,
der fortrinsvis bruges i almen praksis. Forløbsbeskrivelserne skal revideres, så de henviser til
forløbsprogrammet og indeholder al den information, man har brug for i almen praksis, sådan at de i princippet
ikke behøver at læse forløbsprogrammet. Det betyder også, at forløbsbeskrivelserne skal indeholde oplysninger
om henvisning til kommunale tilbud.
Målgruppen for et nyt forløbsprogram er borgere, der har haft symptomer gennem fire uger eller mere. Som
udgangspunkt defineres ingen øvre grænse for, hvor længe man skal have haft symptomer, eller hvor alvorlige
de skal være, før man ikke længere er omfattet af forløbsprogrammet. Det vigtigste er, at det er borgere, der
skal kunne have udbytte af de tværsektorielle indsatser, herunder især de kommunale tilbud om ex.
patientuddannelse, der opleves som det centrale element i forløbsprogrammet. Dag 0 bør regnes fra
symptomdebut og ikke ved første kontakt, da det varierer hvornår folk henvender sig.

Et anderledes forløbsprogram, der fokuserer på kommunikation og samarbejde
Med udgangspunkt i kommissoriet er der nu udviklet et nyt forløbsprogram for ryglidelser, som på flere områder
adskiller sig fra det tidligere forløbsprogram på rygområdet og fra de øvrige forløbsprogrammer i Region
Hovedstaden.
Det nye forløbsprogram er web-baseret og er et mini-site på regionens hjemmeside. Det skal gøre det mere
brugervenligt, lettere tilgængeligt for aktørerne på området og understøtte implementeringen.
Det web-baserede format gør det også lettere at holde indholdet opdateret og revidere programmet løbende ved
behov.
Det nye forløbsprogram er tilgængeligt for borgere og patienter såvel som for sundhedsprofessionelle. Flere
aktører har peget på, at der med fordel kunne være materiale i programmet, der er målrettet borgere. Derfor
indeholder det nye forløbsprogram en side med information til borgere med rygsmerter.
Det nye forløbsprogram fokuserer på kommunikation og samarbejde aktørerne imellem, fx på indholdet i
henvisninger og hvornår man skal give tilbagemeldinger til samarbejdspartnere.
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Kommunernes tilbud på området er mere udførligt beskrevet end for de øvrige aktørers vedkommende. Det har
været et ønske fra de kommunale repræsentanter i referencegruppen, at det nye forløbsprogram skulle beskrive
indholdet af de tilbud til borgere med ryglidelser, kommunerne er forpligtet til at have.
Der er foretaget en revision af almen praksis' forløbsbeskrivelser på området. Forløbsbeskrivelserne er det
redskab, der i det daglige anvendes af praktiserende læger til at orientere sig om muligheder for henvisning til
udredning og behandling hos forskellige samarbejdspartnere, typisk speciallæger og hospital. De nye versioner af
forløbsbeskrivelserne indeholder blandt andet oplysninger om kommunernes tilbud på området. Som opfølgning
på de nye forløbsbeskrivelser er der planlagt udvikling af dynamiske henvisninger fra almen praksis, der har
været et stort ønske for at kunne øge kvaliteten af henvisningerne og mindske antallet af afviste henvisninger.

Patientgruppen
Jævnfør kommissoriet er patientgruppen i det nye forløbsprogram borgere, der har haft symptomer gennem fire uger
eller mere, og som har behov for en koordineret tværsektoriel indsats.
I arbejdet med at udvikle det nye forløbsprogram har det været et ønske fra de sundhedsprofessionelle, at
patientgruppen omfatter borgere med smerter i lænderyg, brystryg og nakke og/eller udstrålende symptomer i arme
eller ben pga. diskusprolaps eller spinalstenose i nakke eller lænderyg. De sundhedsprofessionelle på området
vurderer, at denne gruppe har behov for den koordinerede tværsektorielle indsats, som forløbsprogrammet giver
mulighed for.
Forventet patientvolumen
Der er begrænsede muligheder for at få data, der gør det muligt at beregne det forventede fremtidige patientvolumen
og dermed er det også vanskeligt at beregne de økonomiske konsekvenser af det nye forløbsprogram.
Projektgruppen anbefaler derfor, at der i regi af Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi
bliver igangsat et arbejde med afdække de økonomiske konsekvenser af nyt forløbsprogram for ryglidelser. Resultatet
af dette arbejde kan forelægges i løbet af foråret 2021.
Hvis det efter afdækningen af de økonomiske konsekvenser af en implementering af forløbsprogrammet vurderes, at
patientgruppen skal reduceres til kun at omfatte borgere med smerter i lænderyggen, så vil det kun indebære få
rettelser i programmet. Det skyldes, at programmet fokuserer på tværsektoriel kommunikation og samarbejde, og det
indhold vil være uændret, uanset hvordan patientgruppen afgrænses.
Proces omkring udviklingen af det nye forløbsprogram
Det fremgår af kommissoriet, at et nyt forløbsprogram på rygområdet skal udarbejdes i en projektorganisering, hvor
der etableres en projektgruppe bestående af en konsulent fra Region Hovedstaden og en konsulent fra det kommunale
område, som er udpeget af Det fælleskommunale sundhedssekretariat. Projektgruppen er ansvarlige for udarbejdelsen
af et nyt forløbsprogram, herunder for planlægning af processen og for selve skriveopgaven. Det var ikke muligt at få
udpeget en kommunal konsulent til at varetage projektledelsen sammen med konsulenten fra Region Hovedstaden.
Projektgruppen har derfor været regionalt bemandet og forankret i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Hovedstaden.
Derudover er der etableret en referencegruppe med repræsentanter udpeget af blandt andre Sundhedsfagligt råd for
reumatologi, Sundhedsfagligt råd for ortopædkirurgi, KKR, PLO-H, Danske Patienter og Region Hovedstaden.
Referencegruppen er sammensat af fagpersoner fra alle tre sektorer, som har et indgående kendskab til arbejdet med
forløbsprogrammet og patientgruppen.
Arbejdet med udviklingen af et nyt forløbsprogram har taget udgangspunkt i en involvering af interessenter fra de tre
sektorer gennem fokusgruppeinterviews og workshop for fagpersoner på området. Formålet har været at sikre, at
erfaringer og viden fra aktørerne på området indgår i arbejdet, så et nyt forløbsprogram indeholder det, der
efterspørges blandt de sundhedsprofessionelle, der skal bruge det, og dermed understøtte bedre implementering af
forløbsprogrammet i den daglige praksis til gavn for patienterne.
Der er arbejdet med inddragelse af brugerperspektivet gennem deltagelse af to repræsentanter udpeget af Danske
Patienter i referencegruppen, ved interview med repræsentanter fra Gigtforeningen om blandt andet erfaringer fra
deres telefonrådgivning samt ved interview med to repræsentanter fra regionens Patientinddragelsesudvalg, der også
har deltaget i en workshop sammen med de sundhedsprofessionelle.

Videre proces
Det anbefales som nævnt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal afdække de økonomiske konsekvenser af
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implementering af nyt forløbsprogram for ryglidelser, i regi Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og
økonomi for at sikre en ensartet fremgangsmåde. Samarbejdsforummet oplyser, at de pt. har mange opgaver. Med
henblik på at sikre, at der er tid og ressourcer til arbejdet foreslås, at kommunerne og regionen udpeger
ressourcepersoner indenfor økonomi/data til dette. Der stiles efter, at afdækningen af de økonomiske konsekvenser
ved implementering kan fremlægges i løbet af foråret 2021.
Det vil være centralt for planlægningen af det videre arbejde, hvis administrationen kan få en tilkendegivelse fra TSS
af, om der er opbakning til den digitale nye form på forløbsprogrammet samt til indholdet. Såfremt der er opbakning,
vil arbejdet i den næste fase kunne fokusere på at belyse de økonomiske konsekvenser forbundet med udvidelsen af
målgruppen. Når TSS får fremlagt et høringsudkast i 2021, forventes sagen således kun at vedrøre økonomien
forbundet med udvidelsen af målgruppen.
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe foreløbigt godkender form og indhold i høringsudkast til nyt forløbsprogram
for ryglidelser
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender, at der i regi af Tværsektorielt samarbejdsforum for data om
aktivitet og økonomi bliver igangsat et arbejde med afdække de økonomiske konsekvenser af nyt forløbsprogram for
ryglidelser.
At Tværsektoriel strategisk styregruppe bliver forelagt høringsudkast til nyt forløbsprogram for ryglidelser, der
omfatter vurdering af økonomiske konsekvenser i løbet af foråret 2021.
KONKLUSION
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Kommissorium for revision af FP lænderyglidelser_Godkendt af DAS september 2018
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5. BESLUTNING: OPFØLGNING PÅ PEJLEMÆRKER FOR FOKUSOMRÅDET
PSYKISK SYGDOM - SAMTIDIG SOMATISK OG PSYKISK SYGDOM OG
KOORDINERET UDSKRIVNING FRA PSYKIATRISKE CENTRE
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede på deres møde den 23. oktober 2020 pejlemærker for fokusområdet
psykisk sygdom - samtidig somatisk og psykisk sygdom og koordineret udskrivning fra psykiatriske centre.
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) præsenteres med denne sag for forslag til tidsplan for arbejdet med
pejlemærkerne.

Baggrund
Sundhedskoordinationsudvalget havde i juni måned 2020 den første af flere temadrøftelse om sundhedsaftalens
fokusområde: Sammen om borgere med psykisk sygdom. I drøftelsen var der fokus på samtidig somatisk og
psykisk sygdom og koordineret udskrivning fra psykiatriske centre.
På baggrund af drøftelsen besluttede TSS på mødet i september måned, at der skulle fremlægges tre forslag for SKU
til pejlemærker for det videre arbejde med fokusområdet:
1. Fortsat fokus på implementering af netværksmøder.
2. Styrket tilbud om samlet behandling og støtte i nærmiljøet til borgere på botilbud – udbredelse af ny model for
botilbudsbetjening.
3. Nye samarbejdsformer om beskæftigelsesindsatser på borgerens præmisser - udbredelse af model for
samarbejde mellem IPS-konsulenter og F-ACT-teams.

Sundhedskoordinationsudvalget drøftede de tre forslag til pejlemærke på udvalgets møde d. 23. oktober 2020 og
besluttede at alle tre pejlemærker skal prioriteres.

Tidsplaner
Arbejdet med de 3 pejlemærker skal forankres i samordningsudvalgene for psykiatrien, jf. de godkendte
pejlemærkebeskrivelser.
Sekretariatets foreslår, at der aftales følgende tidsplaner for afrapportering og drøftelser i SKU ift. arbejdet med tre
pejlemærker:
1. Tidsplan for pejlemærket: Fortsat fokus på implementering af netværksmøder.
Psykiatriens fælles samordningsudvalg for psykiatrien, har besluttet at arbejdet med netværksmøder også meldes ind
som udvalgets forslag til signaturindsats. Med forbehold for Sundhedskoordinationsudvalgets godkendelse af
signaturindsatserne foreslås derfor, at tidsplan med afrapportering af dette pejlemærker følger den tidsplan som
besluttes for afrapportering på signatur-indsatserne.

2. Tidsplan for pejlemærket: Styrket tilbud om samlet behandling og støtte i nærmiljøet til borgere på botilbud –
udbredelse af ny model for botilbudsbetjening.
Det fremgår af pejlemærkebeskrivelsen:
At det fælles samordningsudvalg i psykiatrien følger arbejdet med udbredelsen af modellen for
botilbudsbetjening.
At Sundhedskoordinationsudvalget forelægges en status for arbejdet inden udgangen af 2021.
Sekretariatet foreslår, at der planlægges efter at samordningsudvalget udarbejder en status, der kan fremlægges i TSS
den 8. oktober og efterfølgende i SKU den 11. oktober 2021.

3. Tidsplan for pejlemærket: Nye samarbejdsformer om beskæftigelsesindsatser på borgerens præmisser - udbredelse
af model for samarbejde mellem IPS-konsulenter og F-ACT-teams.
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Det fremgår af pejlemærkebeskrivelsen:
At samordningsudvalgene for psykiatrien følger implementering af model med ansættelse IPS-konsulenter i
kommunerne og erfaringerne med implementeringen af modellen med samarbejde mellem borgere,
IPS-konsulenter og F-ACT-teams.
At Sundhedskoordinationsudvalget på et kommende møde drøfter behov, ønsker og muligheder for nye tiltag,
der kan bidrage til at understøtte yderligere udbredelse af modellen. Drøftelsen kan ske med afsæt i input fra
bl.a. samordningsudvalgene under psykiatrien, forskere og borgere med psykisk sygdom, der har egne
erfaringer med IPS-metoden.
Sekretariatet foreslår, at der planlægges efter at SKU drøfter udbredelse af model for samarbejde mellem
IPS-konsulenter og F-ACT-teams på udvalgets møde den 11. juni 2021.

Videre proces
Sekretariatet orienterer Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg om tidsplaner for afrapporteringer og drøftelser i
SKU.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender forslag til tidsplan for afrapporteringer og drøftelser i SKU af
pejlemærkerne for de tre prioriterede pejlemærker.
KONKLUSION
Tomt indhold
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6. BESLUTNING: FORSLAG TIL SIGNATURINDSATSER
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Sundhedskoordinationsudvalget skal på deres møde i december 2020 prioritere og godkende signaturindsatser.
Forslag til signaturindsatser fremlægges med denne sag for Tværsektoriel strategisk styregruppe med henblik på
godkendelse.
Baggrund
Kommunekontaktudvalget drøftede i november 2019, hvordan det tværsektorielle samarbejde om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen styrkes og forenkles. Mødet resulterede efterfølgende i et forslag til hvordan
samarbejdet kan styrkes gennem arbejde med lokalt forankrede signaturindsatser. En ramme for signaturindsatser
blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 17. juni 2020.
Formålet med signaturindsatserne er at styrke samarbejdet mellem kommuner og region på områder, som kan være
med til at løfte hovedstadsområdet på de nationale kvalitetsmål på sundhedsområdet.
Signaturindsatser betyder ikke nødvendigvis igangsættelse af nye ekstra indsatser, men skal sikre bred forankring og
opbakning samt hurtig udbredelse af gode erfaringer og løsninger i det tværsektorielle samarbejde. Derudover er
der lagt op til nedenstående ramme for indsatserne:
Signaturindsatser skal være operationelle og til gavn for borgerne.
De lokale samordningsudvalg får ansvar for at udpege signaturindsatser, som skal indstilles til godkendelse i
Sundhedskoordinationsudvalget for efterfølgende at blive udbredt til hele regionen.
For de valgte indsatser og aftaler laves en rolle- og opgavefordeling med inddragelse af almen praksis, hvor det
er relevant.
Signaturindsatser kan følges op af en businesscase, som beskriver den nye opgavefordeling og økonomien i det
samlede patientforløb. Der kan på baggrund af businesscasen indgås aftale om finansiering.
Formandskaberne for samordningsudvalgene er på et fælles opstartsmøde i august 2020 blevet orienteret om rammen
for arbejdet med signaturindsatser og har fået til opgave at igangsætte arbejdet med at udvælge 1-2 signaturindsatser.
På opstartsmødet var der opmærksomhed på, at signaturindsatserne formuleres med en borgernær vinkel samt kan
ses i en politisk kontekst. Det blev desuden fremhævet, at mange indsatser for den ældre medicinske patient kan have
samme mål, men metodisk og organisatorisk være tilrettelagt med lokale varianter. Der bør derfor være mulighed for,
at signaturindsatserne kan adressere de samme målgrupper og problemstillinger i regi af flere samordningsudvalg.
Forslag til signaturindsatser
Nedenfor ses i oversigtsform de indkomne forslag til signaturindsatser fra samordningsudvalgene.
Samordningsudvalg:
Samordningsudvalg Syd
Samordningsudvalg Nord

Forslag til signaturindsatser:
1. Implementering af fælles regional rammeaftale om IV-behandling i Planområde Syd
2. Model for ny organisations- og samarbejdsstruktur i Planområde Syd
1. Hospitalsbehandling i eget hjem (hospitalet beholder det primære behandlingsansvar)

Samordningsudvalg Midt

1. Aftale om IV-behandling i kommunalt regi
2. Gravide med særlige behov

Samordningsudvalg Byen

1. SP-Link
2. Varetagelse af behandlingsansvar i kommunerne

Samordningsudvalg Bornholm
Psykiatriens fælles
samordningsudvalg

1. Brug af akutbil i det primære sundhedsvæsen
1. Implementering af strukturerede netværksmøder med brug af den fælles skabelon for
netværksmøder.

Nogle samordningsudvalg har indstillet et enkelt mens andre har indstillet to signaturforslag. Beskrivelse af de enkelte
forslag til signaturindsatser er vedlagt i bilag 1. Det foreslås, at der på mødet gives en mundtlig tilkendegivelse fra de
samordningsudvalg, der har indstillet to signaturindsatser, om de ønsker at arbejde med begge eller foretrækker, at
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Sundhedskoordinationsudvalget foretager en prioritering. Regionsadministrationen foreslår, at beskrivelserne af
signaturindsatserne bearbejdes med henblik på tydeligere kommunikation af borgervinkel inden forslagene går videre
til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget og til orientering i Kommunekontaktudvalget.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe indstiller forslag til signaturindsatser til prioritering og godkendelse i
Sundhedskoordinationsudvalget.
KONKLUSION
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Forslag til signaturindsatser fra samordningsudvalgene
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7. DRØFTELSE: RAMME FOR 1. TEMADRØFTELSE VEDR. SAMTIDIG
PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Sundhedskoordinationsudvalget skal på udvalgets møde d. 18. december 2020 have en temadrøftelse med fokus på
samarbejdet om borgere, der både har en psykisk sygdom og et misbrug.
Sekretariatet har udarbejdet en forslag til ramme afviklingen af temadrøftelsen.
Som led i forberedelsen af temadrøftelsen har sekretariatet anmodet Det fælles samordningsudvalg for psykiatrien om
input. Sekretariatet har derudover – efter aftale med formandskabet for Patientinddragelsesudvalget (PIU) - også fået
input fra Mads Engholm, der er formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd og medlem af PIU.
Sagen fremlægges med henblik på en drøftelse af forslaget til ramme for afviklingen af temadrøftelsen.

Input fra Det fælles samordningsudvalg
Samordningsudvalget har to hovedbudskaber:
1. Viden om kompleksiteten
Udvalget foreslår, at der udarbejdes information til SKU om kompleksiteten i opgaven, da målgruppen ’borgere med
samtidig psykisk sygdom og misbrug’ er meget bred og forskellig, ligesom der er brug for forskellige indsatser til de
forskellige ’varianter’ indenfor målgruppen. Den psykiske sygdom spænder fra ikke-psykotiske lidelser til svært
psykotiske lidelser – Misbrug spænder over ’stoffer’ i alle varianter, alkohol, medicin eller et blandingsmisbrug.
2. Fokus på implementering i bredden og dybden
Udvalget fremhæver, at der er brug for at sikre fokus på igangsatte indsatser, så der kan sikres implementering i
bredden og dybden.
Af allerede eksisterende indsatser blev fremhævet:
APU- Tværsektoriel samarbejdsmodel, der sikrer behandling af borgere med samtidig ikke-psykotisk lidelse og
misbrug.
Udvalgte F-ACT-teams påbegynder et arbejde, hvor der også er fokus på misbrugsbehandling.
Netværksmøder og koordinerende indsatsplaner ift. patienter med psykotiske lidelser og misbrug.
Samarbejde mellem Botilbudsteams og udgående rusmiddelbehandlere.
Indsatser målrettet særligt udsatte borgere - fx. gadeplansteams og nye tiltag som fx ansættelse af
socialsygeplejersker i psykiatrien
På mødet i udvalget blev derudover fremhævet, at der er konkrete udfordringer i forhold til:
Borgere der kortvarigt men gentagne gange indlægges med afrusningsbehov
Unge med misbrug og psykisk sygdom.
Derudover fremhævede Almen Praksis behov for mere information til de praktiserende læger om, at patienter med
samtidig psykisk sygdom og misbrug kan henvises til Region Hovedstadens Psykiatri, da denne patientgruppe i en
årrække blev afvist i CVD psykiatri, når de blev forsøgt henvist.
Det fælles samordningsudvalg for psykiatrien har aftalt, at formandskabet for udvalget kan udarbejde mere detaljerede
beskrivelser af de ovennævnte emner inden mødet i SKU, hvis der er behov herfor.
Input fra Mads Engholm, formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd og medlem af PIU
For at understøtte at temadrøftelsen får et tydeligt fokus på borgernes behov og ønsker, har sekretariatet - efter aftale
med formandskabet for PIU - også fået input til temadrøftelsen fra Mads Engholm.
Mads fremhæver:
For borgere med både en psykisk sygdom og et misbrug kan det være svært at få adgang til relevant behandling.
I psykiatrien oplever borgere, at de bliver afvist, hvis de har et misbrug og tilsvarende kan det være svært at få
adgang til misbrugsbehandling, hvis man har en psykisk sygdom. Psykiatriforeningerne har en oplevelse af, at
der en stigende opmærksomhed på disse udfordringer, men borgere med samtidig somatisk og psykisk sygdom
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oplever stadig at blive afvist.
Der er behov for tidligere opsporing særligt af unge med samtidig psykisk og misbrug, så der kan blive taget
hånd om den unges problemer på et tidligt tidspunkt.
Der er behov for mere fokus på overgang fra ung til voksen. De unge står i en særlig sårbar situation, når de
overgår til voksenområdet. De kommer under ny lovgivning og samtidig opleves at det systematiske fokus på
samarbejdet med den unges pårørende bortfalder/mindskes.
Derudover fremhæver Mads, at der er brug for flere sundhedsfaglige kompetencer på botilbud og at der er særlige
udfordringer for de mest udsatte borgere med omfattende misbrug, psykisk sygdom og svære sociale
problemstillinger (fx hjemløshed). Hvis der skal sættes fokus på de mest udsatte borgere i temadrøftelsen, anbefaler
Mads, at der tages kontakt til Udsatterådet i Regionen Hovedstaden.
I forlængelse af ovenstående kan også nævnes, at Region Hovedstaden har haft et Opgaveudvalg om unge med
psykisk sygdom og afhængighed. I udvalget deltog unge, som tidligere har været i behandling for psykisk sygdom
og misbrug og pårørende til unge, som er eller har været i behandling for psykisk sygdom og misbrug. Derudover
deltog to borgmestre, tre medlemmer af regionsrådet og fagpersoner fra Region Hovedstadens Psykiatri.
Regionsrådsmedlem Jesper Clausson, der også er medlem af Sundhedskoordinationsudvalget, var formand for
udvalget.
Opgaveudvalget havde på fokus unge med psykisk sygdom og afhængighed. De problemstillinger, som udvalget
afdækkede, handlede langt hen af vejen om de samme emner som Mads Engholm fremhæver. Udvalgets drøftelser
handlede således i høj grad om de problemer, der opstår, når forskellige sektorer ikke formår at samarbejde med
udgangspunkt i den enkelte borgers behov og situation. Både de unge og de pårørende kom fx med konkrete
eksempler på, at det har været nødvendigt at lyve om deres eller deres pårørendes misbrug for at få psykiatrisk
behandling og omvendt, at det kan være svært at få adgang til misbrugsbehandling, når man har en psykisk
sygdom. Udvalgets afrapportering til Regionsrådet er vedlagt som bilag.
Forslag til overordnet ramme for temadrøftelsen om psykisk sygdom og misbrug:
Varighed cirka 60 min.
Det foreslås, at drøftelsen i SKU tilrettelægges med fokus på:
At udvalget kan få en god og åben politisk drøftelse af udfordringer og dilemmaer ift. hvordan vi kan styrke det
tværsektorielle samarbejde, så borgere, der både har en psykisk sygdom og et misbrug, oplever at de får tilbudt
en sammenhængende indsats, der tager afsæt i deres situation og behov.
At borgerens stemme bliver tydelig i temadrøftelsen.
Temadrøftelsen tilrettelægges med fokus på drøftelser i mindre grupper. Som optakt til drøftelsen kommer korte
oplæg (7 – 10 min.), der på forskellig vis kan illustrere nogle af de udfordringer og dilemmaer, som
borgere/pårørende og fagpersoner kan stå overfor, når en borger har brug for en samtidig og sammenhængende
behandling for en psykisk sygdom og misbrug.
Forslag til oplæg
1. En borger og/eller en pårørende kan fortælle om egne oplevelser ift. udfordringer med at få sammenhængende
behandling, der tager afsæt i deres situation og behov.
Oplægsholder; fx en ung eller en pårørende fra Opgaveudvalget om unge med psykisk sygdom og afhængighed.
2. En ansat på et kommunalt misbrugsbehandlingstilbud fortæller om hverdagsudfordringer, som medarbejderne står
overfor i mødet med borgere, der både har psykisk sygdom og et misbrug.
Oplægsholder; fx en leder af kommunal misbrugsbehandlingsenhed.
3. En ansat fra psykiatrien kan fortælle om hverdagsudfordringer, som medarbejdere i psykiatrien står overfor i deres
møde med borgere, der både har psykisk sygdom og et misbrug.
Oplægsholder; fx en centerdirektør fra psykiatrisk center.
Bemærkninger
Programmet har ikke fokus på formidling af viden om allerede igangsatte initiativer og samordningsudvalgets ønske
om fokus på udbredelse af eksisterende tiltag. Der er heller ikke eksplicit fokus på heterogeniteten inden for
målgruppen. Disse aspekter kan dog beskrives i sagsfremstillingen.
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Drøftelsen skal afholdes virtuelt. Der kan derfor blive behov for justeringer i programmet, hvis vi fx ikke kan finde en
bruger og/eller pårørende, der er tryg ved at holde et virtuelt oplæg.
Videre proces
På baggrund af drøftelsen i TSS udarbejder sekretariatet et endelig oplæg til program for temadrøftelsen. Programmet
godkendes af formandskabet for TSS inden det forelægges formandskabet for SKU.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe drøfter forslaget til ramme for Sundhedskoordinationsuvalgets temadrøftelse
om psykisk sygdom og misbrug.
KONKLUSION
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Afrapportering opgaveudvalg Unge med psykisk sygdom og afhængighed
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8. BESLUTNING: RAMME FOR POLITISKE TEMADRØFTELSER I SKU 2021
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Sekretariatet har lavet et forslag til, hvordan der kan arbejdes med temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget i
2021, som fremlægges med henblik på godkendelse.
Baggrund
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) / Sundhedskoordinationationsudvalget (SKU) har besluttet, at SKU skal
have temadrøftelser om Sundhedsaftalens fokusområder gennem hele aftaleperioden. Hvis den model fastholdes skal
der derfor også i 2021 planlægges med faste rul for temadrøftelser i SKU om Sundhedsaftalens tre fokusområder.
I 2021 vil blandt andet opfølgning på arbejdet med pejlemærkerne inden for Sundhedsaftalens tre fokusområder være i
fokus. Arbejdet med de igangsatte pejlemærker/indsatser inden for de enkelte fokusområder afsluttes imidlertid ikke
samtidigt.
For at understøtte fokusering og hurtig fremdrift foreslås derfor, at der aftales en fleksibel ramme for planlægningen
af møderne i 2021, hvor TSS med afsæt i sundhedsaftalen løbende aftaler emner for temadrøftelser til de kommende
SKU-møder.
På den måde kan der sikres løbende mulighed for at få dagsordenssat de emner, der er størst behov for at få drøftet i
Sundhedskoordinationsudvalget. Derudover giver den fleksible model mulighed for, at den politiske godkendelse af
afrapporteringer og drøftelser om videre proces /næste skridt i arbejdet med pejlemærker kan ske i takt med, at
temagrupper og samordningsudvalg er klar til at fremlægge deres afrapporteringer om arbejdet med de enkelte
pejlemærker.
Sekretariatet har med afsæt i ovenstående udarbejdet nedenstående forslag til foreløbig mødeplan for SKU i 2021.

Onsdag d. 17. marts

Fredag d. 11. juni

Fredag d. 5. november

Fredag d. 17. december

Temadrøftelse - evt. om
demens

Temadrøftelse (aftales på
møde TSS)*

Temadrøftelse (aftales på Temadrøftelse (aftales
møde i TSS)*
på møde TSS)*

Prioritering pejlemærke:
Psykisk
sygdom og misbrug

Godkendelse af
Midtvejsstatus

Afrapportering/
Afrapportering på
næste skridt: Pejlemærket signatur-indsatser
om botilbudsbetjening
Drøftelse af pejlemærke om
Opfølgning på
Opfølgning /næste skridt:
samarbejde mellem IPS og
pejlemærke om IV-aftale
Pejlemærke vedr. Unge
F-ACT teams (oplæg jf.
(måske som del af
indsats
pejlemærkebeskrivelsen)
signatur-projekter)
Godkendelse af IV-aftale
Godkendelse af
indikatorer: Fokusområdet
Børn og unge

Opfølgning / næste
skridt pejlemærke om
lægebetjening
Opfølgning på
indikatorer
Anbefalinger til det
kommende SKU

Andre emner til drøftelse i løbet af 2021:
‐ Samarbejde om deling af data: SP-link mm.
- Opfølgning på pejlemærke om kommunikationsaftale for svangre
- Evt. forslag om pejlemærke vedr. Medicinnedtrapning/udtrapning/medicinfrie tilbud
- Status på samarbejdsaftale om Rygestop
- Opfølgning på henvendelse fra 8 borgmestre i NORD (tjek)
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INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender forslaget om fleksibel ramme for planlægning af
SKU-temadrøftelser i 2021.
At Tværsektoriel strategisk styregruppe drøfter den foreløbige dagsorden til SKU i marts 2021 - herunder ønsker til
temadrøftelse.
KONKLUSION
Tomt indhold
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9. BESLUTNING: TILPASSET AFTALE OM BRUG AF ELEKTRONISK
KOMMUNIKATION OVER SEKTORGRÆNSER VED ÆNDRINGER I
BEHANDLINGSNIVEAU
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
På sidste møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) den 16. september 2020 blev der forlagt en sag omkring
aftale for kommunikation over sektorgrænser ved ændringer i behandlingsniveau. Aftalen blev ikke godkendt,
da kommuner og PLO-H havde kommentarer til aftalen. TSS får nu en revideret aftale til godkendelse.
Udfordringer ved aftalen
Kommunerne fandt det vanskelig at benytte de foreslåede MedCom standarder, når det er kommunen der initierer en
hospitalskontakt/ ringer 112. Dels ved kommunerne ikke hvilket hospital og afdeling, borgere bliver kørt til og kan
derfor ikke fremsende en korrespondancemeddelelse til rette modtagere. Dels var det også i aftalen foreslået, at
borgeren fik et print med af den kommunale journal omhandlende borgerens aktuelle behandlingsniveau. Her pegede
Københavns Kommune på at deres system er bygget op således, at der ikke kan printes fra det. I forhold til at benytte
manuelt opdateret indlæggelsesrapport, blev det påpeget at denne i følge "kommunikationsaftalen for indlæggelser og
udskrivelser " har en tidsfrist på afsendelse på op til 8 timer fra modtagelse af indlæggelsesadvis, hvilket er en for
langsom fremsendelse af information, når det gælder behandlingsniveau.
PLO-H pegede på behovet for at drøfte om fremsendelse af korrespondancemeddelelse til sociale- og
socialpsykiatriske botilbud er dækket af overenskomsten.
Der har været afholdt møde med repræsentanter fra kommuner og PLO-H om ovenstående. På mødet blev der opnået
enighed om, at afsnittet hvor kommunerne initierer en hospitalskontakt udgår af aftalen, da det er for usikkert at
benytte de eksisterende MedCom standarder. Her må det afventes, at der udarbejdes en national database med
borgernes aktuelle behandlingsniveau, som kan tilgås af alle sundhedssektorer. Dermed vil aftalen alene indeholde
kommunikationsveje over sektorgrænse, når en behandlingsansvarlig læge har været inde over beslutningen om at
overføre borger til anden sundhedssektor.
Der pågår pt et udredningsarbejde mellem Regionsadministrationen og PLO-H med henblik på afklaring af hvorvidt
fremsendelse af korrespondancemeddelelser til sociale- og socialpsukiatriske botilbud er dækket af overenskomsten.
I aftale udkastet er det noteret at der afventes en afklaring.
Tilpasset aftale
Nedenfor gennemgås overordnet den tilpassede aftale.
Sker der ændringer i en borgers behandlingsniveau i forbindelse med besøg hos egen læge, skal lægen orientere:
kommunen via "korrespondancemeddelelsen" såfremt borgeren modtager kommunale omsorgs- eller
sygeplejeydelser
kommunes social psykiatrisk område/botilbud via "korrespondancemeddelelse", såfremt borgere modtager
ydelser/bor på botilbud. Hvis kommunen/botilbud ikke kan modtage MedCom standarder skal der tages
telefonisk kontakt - kommunikation for området afventer afklaring omkring overenskomstdækning
hvis der henvises til kommunens akutfunktion, skal der orienteres via "henvisning til kommunal akutfunktion"
hospitalet i forbindelse med henvisning til indlæggelse eller ambulant kontakt via "sygehushenvisningen"
hospice i forbindelse med henvisning til indlæggelse via "sygehushenvisningen".

Sker der ændringer i en borgers behandlingsniveau i forbindelse med ophold på hospitalet, skal hospitalet efter endt
ophold orientere:
egen læge via "epikrisen"
kommunens hjemme(syge)pleje via "korrespondancemeddelelsen og notits herom i udskrivningsrapporten"
såfremt borgeren modtager kommunale hjemme(syge)plejeydelser
sociale og socialpsykiatrisk botilbud via "print af journal" som borgeren medgives ved udskrivelse/endt ambulant
besøg samt telefonisk orientering, såfremt borgere modtager ydelser på området/bor på botilbud
kommunens akutfunktion via "henvisning til kommunal akutfunktion" hvis der henvise hertil
hospice i forbindelse med henvisning til indlæggelse via "sygehushenvisningen".
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Sker der ændringer i en borgers behandlingsniveau i forbindelse med ophold på hospice, skal hospice orientere:
hospitalet i forbindelse med henvisning til indlæggelse eller ambulant kontakt via "sygehushenvisningen"
kommunens hjemmesygepleje via korrespondancemeddelelsen" hvis borgere udskrives til eget hjem/plejehjem
hvis der henvises til kommunens akutfunktion skal der orienteres via "henvisning til kommunal akutfunktion"
sociale-og socialpsykiatrisk botilbud via "print af journal" som borgeren medgives ved udskrivelse samt
telefonisk kontakt.
egen læge via "korrespondancemeddelelsen".

Sker der ændringer i en borgers behandlingsniveau i forbindelse med et besøg af udkørende læge fra
akutberedskabet 1813 skal lægen i umiddelbart forlængelse af besøget orientere:
kommunen via "korrepondancemeddelelsen" såfremt borgeren modtager kommunale omsorgs- eller
sygeplejeydelser - forventes implementeret i 2021
kommunens social psykiatrisk område/botilbud via "korrespondancemeddelelse", såfremt borgere modtager
ydelser/bor på botilbud. Hvis kommunen ikke kan modtage MedCom standarder skal der tages telefonisk
kontakt
hvis der henvises til kommunens akutfunktion skal der orienteres via "henvisning til kommunal akutfunktion"
hospitalet i forbindelse med henvisning til indlæggelse eller ambulant kontakt via "sygehushenvisningen".

Er det kommunen, der foranleder at en borger får besøg i hjemmet af en udkørende læge fra akutberedskabet
1813, orienterer lægen sig på følgende måde:
ved besøg i borgeneres eget hjem, kan der kun tages højde for borgerens aktuelle behandlingsniveau, såfremt
der i hjemmet er kopi af lægenotat fra egen læge/hospital/hospice
ved besøg på plejehjem/socialt - socialpsykiatrisk botilbud eller lignede - dokumenteres det via foto af
omsorgsjournal med tablet tilknyttet den præhospitale patientjournal.

Region Hovedstadens Akutberedskab orienteres i forbindelse med borgerens transport mellem sundhedssektorer på
følgende måde:
transporteres borgere fra eget hjem, skal kommune/læge der initiere kørslen orientere ambulancepersonalet
mundtlig
transporteres borgere fra botilbud/plejehjem/læge/hospital/hospice, informeres ambulancepersonale af det
sundhedsfaglige personale og borgerens behandlingsniveau dokumenteres ved, via tablet tilknyttet den
præhospitale patientjournalsystem, at tager foto af omsorgsnotat/lægenotat.

Videre proces
Med henblik på at kunne igangsætte implementering af aftalen hurtigst muligt i både kommuner, almen praksis,
hospice, hospitaler og Regionens Akutberedskab inklusiv udkørende læger fra Akutberedskabet 1813, foreslås det, at
TSS godkender aftalen uden forudgående høring.
Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til de relevante aktører, samt til samordningsudvalgene med henblik
på, at de kan følge området. Da der er tale om et komplekst område, der involverer mange parter, foreslås det, at
aftalen evalueres efter et halvt år, med henblik på evt. tilpasning af aftalen. Det foreslås, at arbejdsgruppen bag
aftaleudkastet forestår evalueringen og evt. tilpasning.
1) Links til vejledninger vedr. fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg: https://stps.dk
/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/den-sidste-tid/.
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender det tilpassede udkast til aftale om elektronisk kommunikation over
sektorgrænser ved ændring i behandlingsniveau med henblik på hurtig implementering og evaluering.
KONKLUSION
Tomt indhold
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Aftaleudkast om kommunikation om behandlingsniveau ved sektorskift til TSS 13.nov 2020
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10. BESLUTNING: REVISION AF KOL FORLØBSPROGRAM
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
Regionsadministrationen har udarbejdet udkast til et revideret forløbsprogram for KOL, som fremlægges for TSS
med henblik på godkendelse.
Baggrund
Den nugældende version af forløbsprogrammet for KOL er fra 2015 (1). Regionsadministrationen har udarbejdet
udkast til et revideret forløbsprogram (bilag 1), som er initieret af, at der med overenskomsten for almen praksis
2018 skete en ændring i arbejdsdelingen imellem almen praksis og hospitalerne, der indebærer, at almen praksis
overtog behandlingansvaret for en større del af KOL-patienterne. I overensstemmelse med overenskomsten for almen
praksis er beskrivelsen af arbejdsdelingen ændret, og der er tilføjet et afsnit om hospitalernes specialistrådgivning til
almen praksis. I praksis er den ændrede arbejdsdeling og specialistrådgivningen allerede implementeret på hospitalerne
og i almen praksis. Praksisplanudvalget godkendte den 19. december 2019 afrapportering for udflytning af KOL- og
diabetespatienter fra hospitalerne til almen praksis.
Anledningen er desuden benyttet til at opdatere henvisninger til faglige retningslinjer mv. i forløbsprogrammet,
samt tilføje en beskrivelse af den telemedicinske indsats i forhold til KOL, nyt afsnit vedr. analyser af
forløbsprogrammets kvalitet og implementering og opdateret kapitel vedr. implementering.
Der er således med revisionen af forløbsprogrammet tale om konsekvensrettelser og opdateringer, som ikke har nye
organisatoriske eller økonomiske konsekvenser.
Revisionen er udarbejdet af regionens administration med bidrag fra overlæge Nina Skavlan Godtfredsen (Amager og
Hvidovre Hospital), som har været udpeget af Sundhedsfagligt Råd for Lungemedicin til at indgå i arbejdet. Endvidere
har overlæge Ejvind Frausing Hansen (Amager og Hvidovre Hospital) bidraget til revisionen, herunder i forhold til
opdatering af estimater over KOL-forekomsten i Region Hovedstaden. Regionsadministrationens udkast har
efterfølgende været i høring i det samlede sundhedsfaglige råd, herunder hos repræsentant for almen praksis. Det
sundhedsfaglige råd havde enkelte bemærkninger i forbindelse med høringen, som er indarbejdet i programmet.
Videre proces
Såfremt TSS godkender den reviderede version af forløbsprogrammet for KOL, vil forløbsprogrammet blive
layoutmæssigt bearbejdet, og efterfølgende offentliggjort på regionens hjemmeside samt formidlet via
Sundhedsaftalens nyhedsbrev.
1) https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerktoejskasse/Documents/RH_Program_KOL_rev_2015.pdf
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender udkast til det reviderede forløbsprogram for KOL.
KONKLUSION

BILAGSFORTEGNELSE
1. Forløbsprogram for KOL 28. oktober 2020 til forelæggelse for TSS
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11. BESLUTNING: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL SAMLET GRUNDAFTALE
OM FINANSIERING AF LEDSAGELSE I FORBINDELSE MED
HOSPITALSBEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Baggrund og formål med sagen
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) drøftede på mødet i september måned 2020 forslag til en ny samlet
grundaftale, der dækker ledsagelse i forbindelse med alle former for hospitalsbehandling og transport i forbindelse
med ledsagelse til og fra hospitalsbehandling.
Der var opbakning til indholdet i aftalen. Aftalen blev dog ikke godkendt på mødet, fordi der var et ønske om få
økonomiske konsekvenser ved alternative takstafregningsmodeller belyst, med henblik på at der kan ske en samtidig
godkendelse af selve aftalen og forslag til en fremtidig takstafregningsmodel.
Efterfølgende er status for arbejdet med Ledsageraftalen også drøftet på Sundhedskoordinationsudvalget i oktober
måned. På mødet tilkendegav udvalget et ønske om, at forslag til ny ledsageraftale skal fremlægges på udvalgets
møde den 18. december 2020.
Sekretariatet har med bistand fra Regions Hovedstadens Center for Økonomi derfor arbejdet på hurtigt at få
udarbejdet et forslag til ny takst afregningsmodel og fremlægger nu nedenstående forslag.
Derudover har sekretariatet indarbejdet få ændringer i selve aftalen, med henblik på at imødekomme de få mindre
bemærkninger, der fremkom på TSS mødet i september måned.
Sagen fremlægges med henblik på, at styregruppen godkender forslaget til ny grundaftale om ledsagelse - herunder
forslaget til timetakstafregning for kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling samt ledsagelse til og
fra hospitalsbehandling.

Takstafregningsmodel
Sekretariatet har med bistand fra Region Hovedstadens Center for økonomi belyst konsekvenser ved alternative
takstafregningsmodeller.
I arbejdet er der taget afsæt i de takstberegningsmodeller, der anvendes for kommunal ledsagelse i de øvrige
regioner.
I vurderingen af de øvrige modellers ”anvendelighed” er der lagt vægt på, at den fremtidige takstafregningsmodel bør
være en forholdsvis simpel model med få takster, således at ressourceforbruget i forbindelse med udarbejdelse af
regninger og kontrol af afregningen kan blive mindst muligt.

Forslag til ny time takstafregningsmodel
Det foreslås, at der i Region Hovedstaden fremadrettet anvendes den gældende model for takstafregning i Region
Midtjylland. Denne model er enkel og samtidig vurderes det, at taksterne er på et niveau, hvor de kommunale
omkostninger ved at stille ledsager tilrådighed vil kunne blive dækket.
I Region Midtjyllands model afregnes på følgende måde:
Tidspunkt

Takst pr. time (2018 niveau)

Takst pr. time (2021 niveau)

Hverdage fra kl. 06.00 til kl. 17.00

271,02 kr

287,00 kr.

Øvrige tidspunkter

426,05 kr

451,18 kr.

*Taksterne reguleres årligt med Danske Regioners fremskrivningssats for løn på sundhedsområdet.
Det bemærkes, at timetaksten i dagtid er den samme i Region Syd. Uden for normal dagtid har Region Syd imidlertid
en mere kompliceret afregningsmodel med flere takster, men det vægtede gennemsnit er dog stort set svarende til
taksten i Region Midtjylland.

Økonomiske konsekvenser af forslaget: Kommunerne
For at få indikation på om forslaget vil dække de kommunale omkostninger, er hverdagstaksten fra Region Midt
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sammenlignet med timetaksten for socialpædagoger, idet socialpædagoger hyppigt vil stå for ledsagelse af borgere til
hospitalsbehandling.
I følge overenskomsten for socialpædagoger ansat i kommunerne, har en socialpædagog med 10 års erfaring i
hovedstadsområdet en timeløn på ca. 220 kr. i grundløn i 2020-niveau, inkl. pension, men uden individuelle tillæg.
Den gældende timetakst i almindelig dagstid i Region Midt (og Region Syd) svarer således til, at der oven i den
overenskomstfastsatte timeløn for socialpædagoger lægges et overheadtillæg på ca. 29 pct.
Tillægget for ledsagelse på ”øvrige tidspunkter” i Region Midt udgør ca. 57 pct., mens den i Region Syd ligger
mellem 25 pct. og 125 pct. afhængigt af ugedag og tidspunkt på dagen. De 57 pct. i Region Midt svarer imidlertid
stort set til det vægtede gennemsnit af ”tillægsbetalingerne” i Region Syd, som er 56 pct. For enkelthedens skyld
anbefales derfor modellen fra Region Midt.

Økonomiske konsekvenser af forslaget: Hospitalerne
Aktuelt afregnes med en fast timetakst på 260 kr. alt inklusiv. De enkelte hospitaler afholder udgifterne til kommunal
ledsagelse og forudsættes fortsat at skulle afholde udgifterne hertil.
Registreringer i regionens økonomisystem viser, at der har været brugt i alt 1,9 mio. kr. i 2019 til finansiering af
kommunal ledsagelse på Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet og
Nordsjællands Hospital. Opgørelsen er ikke fuldt dækkende for alle hospitaler i regionen, men er en indikator for, at
der har været et begrænset økonomisk volumen. Til sammenligning udgjorde omkostninger i Region Midtjylland 4,6
mio. kr. i 2019.
I Region Midtjylland dækker aftalen om ledsagelse ved alle former for hospitalsbehandling samt ledsagelse i
forbindelse med transport til og fra hospitalsbehandling. Det vil sige, at aftalen i Midtjylland dækker de samme
områder, som aftalen i Region Hovedstaden fremover vil omfatte. Det kan derfor antages, at omkostningerne i Region
Hovedstaden fremover vil komme til at ligge på samme niveau som Region Midtjylland. Korrigeres for
befolkningsunderlaget kan der dermed forventes en årlig udgift på omkring 6,5 mio. kr. Merudgifterne for de enkelte
hospitaler forventes dermed at blive af relativt begrænset omfang, og vurderes at kunne afholdes inden for de
eksisterende rammer.

Justeringer i aftaleudkastet
På mødet i TSS i september måned blev der rejst ønske om nogle få, mindre ændringer i forslaget til ny samlet
grundaftale for kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling.
Ønskerne omhandlede dels, at det skulle gøres mere tydeligt, at vurdering af behov for ledsagelse altid skal være en
individuel vurdering med afsæt i patientens behov. Derudover var der en bemærkning om, at det i tilfælde, hvor
borgeren har tilknyttet en fast hjælperordning, jf. servicelovens § 96 om borgerstyret personlig assistance, er det
borgeren selv, og ikke kommunen, der har arbejdsgiveransvaret for ledsageren. Sekretariatet har derfor indarbejdet
nogle få ændringer i aftaleudkastet, der vurderes at imødekomme ovenstående bemærkninger.
Derudover er afsnittet om takstafregning tilpasset således, at det nye forslag til takstafregning - jf. ovenstående
forslag - er indarbejdet.
Det bemærkes, at sekretariatet ikke har haft mulighed for at arbejde med de tilretninger, der skal indarbejdes i bilagene
til aftalen. Det forventes, at bilagsmaterialet vil kunne ligge klar inden mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 18.
december 2020.
Videre proces
Under forudsætning af, at TSS godkender forslaget til ny grundaftale for ledsagelse, samt forslaget til
takstafregningsmodel, vil aftalen inkl. taktsforslaget blive forelagt til endelig godkendelse i
Sundhedskoordinationsudvalget den 18. december 2020.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender forslag til ny grundaftale for kommunal ledsagelse i forbindelse
med hospitalsbehandling samt forslaget til ny takstafregningsmodel mhp. endelig godkendelse i
Sundhedskoordinationsudvalget.
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KONKLUSION

BILAGSFORTEGNELSE
1. Regional aftale om finansiering af ledsagelse_UDKAST_021120
2. Bilag 1 til aftale
3. Bilag 2 til aftale: Udkast til standardkontrakt
4. Bilag 3 til aftale: Udkast til standard blanket - afregning
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12. DRØFTELSE: STATUS PÅ COVID-19
SAGSFREMSTILLING
Medlemmerne kan orientere hinanden om, hvad der aktuelt rører sig i forhold til håndtering af COVID-19 med særlig
fokus på evt. tværsektorielle problemstillinger. Herunder kan TSS drøfte, om det giver anledning til initiativer i regi af
TSS.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe tager evt. mundtlig orientering til efterretning.
KONKLUSION
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13. MEDDELELSER
SAGSFREMSTILLING
Status på arbejdet med IV-aftale
Der er nedsat en tværsektoriel temagruppe for aftale om IV-behandling i kommunalt regi. Temagruppen har afholdt
to fysiske og et virtuelt møde. Der er udarbejdet et aftaleudkast, der beskriver den faglige og organisatoriske del, som
blev drøftet på seneste møde i temagruppen d. 22. oktober. Linjerne i oplægget er der bred opbakning til. Imidlertid er
drøftelser om finansiering af aftalen, som varetages i formandskabet endnu ikke på plads. Ud over at få beregnet
priser for forskellige typer og længder af IV behandling, skal der også ses på et enkelt registreringssystem i begge
sektorer samt et transparent afregningssystem.
Det er derfor besluttet at bede Tværsektorektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi, suppleret med
et antal yderligere repræsentanter, om at varetage opgaven.
På den baggrund forventes aftalen forsinket ca. 3 måneder i forhold til den fastsatte tidsplan med godkendelse i
Sundhedskoordinationsudvalget i december og ikrafttrædelse senest 1. april 2021. Den nye tidsplan stiler efter
godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget i marts og ikrafttrædelse senest 1. juli 2021.

Ibrugtagning af de nye standarder til tværsektoriel kommunikation omkring henviste borgere til de
kommunale akutfunktioner
I forbindelse med implementeringen af "henvisningsstandarder til kommunale akutfunktioner " kan det nu oplyses, at
Københavns Kommune forventer at kunne modtage henvisninger og afsende afslutningsnotater
til/fra deres kommunale akutfunktion pr. 23./24. november. Det er derfor besluttet, at regionens hospitaler starter
på at sende henvisninger og modtage afslutningsnotat i forbindelse med den forestående SP-release den 18.
november.
I overgangsfasen fra den 18. november til den 23./24. november er der aftalt en midlertidig arbejdsgang med
Københavns Kommune. Således vil personalet i Københavns Kommune i forbindelse med den telefoniske kontakt
forud for henvisning fra hospital/læge oplyse om, at de ikke kan modtage "henvisningen" før efter den 24. november,
og at henvisningen i stedet skal sendes via korrespondancemeddelelsen. Ligeledes vil evt. afslutningsnotater i perioden
blive fremsendt via korrespondancemeddelelse. Alle øvrige kommuner i hovedstadsregionen er klar til at
modtage/sende de to MedComs standarder.
Det har tidligere været oplyst, at Region Hovedstadens akutberedskab også vil være klar til at afsende/modtage
standarderne for området. Det viser sig nu, at de først er klar til dette ultimo februar 2021. Frem til da, foregår
henvisningerne pr. telefonisk kontakt.
Tilsvarende meddelelse er udsendt til orientering i samordningsudvalgene.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe tager meddelelsen til efterretning.
KONKLUSION
Tomt indhold
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14. EVENTUELT
SAGSFREMSTILLING
INDSTILLING
KONKLUSION
Tomt indhold
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15. ORIENTERING: STATUS PÅ PROJEKT OM SP-LINK (KIGGE ADGANG TIL
SUNDHEDSPLATFORMEN)
SAGSFREMSTILLING
Formål med sagen
TSS orienteres med denne sag om den aktuelle status på afprøvningen af kommunal brug af læse-adgang til
Sundhedsplatformen via SP-Link. Med SP-Link kan kommunerne få adgang til relevante og tidstro informationer fra
borgernes patientjournal i Sundhedsplatformen. TSS fik sidst en status den 20. maj 2020 (bilag 1).
Status på afprøvning
Alle 7 kommunale enheder der indgår i afprøvningen (6 enheder fra Københavns Kommune og 1 enhed
fra Frederiksberg Kommune) er nu startet op med brugen af SP-Link. I alt 111 unikke brugere har siden opstarten i
uge 14 - primo april og frem til udgangen af uge 43 fået adgang til SP-link og der har i samme periode været
foretaget i alt 3.462 kommunale opslag i SP via SP-Link. Fordeling på enheder/kommuner/uger fremgår af bilag 2.
Det første evalueringsnedslag omkring oplæringen i brugen af SP-Link har været gennemført. Resultat peger på
behov for tydeligere rammer for anvendelse af SP-Link, bedre/mere undervisning i sorteringsmuligheder i SP-Link og
en tydeligere support adgang i forhold til "login". Forhold som der skal tages højde for ved skalering af SP-Link til
flere kommuner. Evalueringsresultatet skal ses i lyses af, at der grundet covid situationen alene blev undervist i
brugen af SP-Link via webinar og e-learning. Der er planlagt et nyt evalueringsnedslag ultimo oktober. Dette nedslag
skal belyse brugerens erfaringer med SP-Link.
Status vedr. skalebarløsning
Der arbejdes videre i den tværsektorielle it-arbejdsgruppe under projektet med etablering af en skalerbar løsning, så
brugeroprettelser, sikring af behandlerrelationer og logning af opslag foregår automatisk. Det var forventningen, at
projektet kunne anvende den nationale infrastruktur til behandlingsrelationsservice (BRS), men den vil først om 2-4 år
indeholde datagrundlag om kommunerne. Efterfølgende har det været overvejet at benytte en kommunal
databehandlerservice hos Kombit. Men det blev oplyst i september, at også den har en lang udviklingshorisont. Der
arbejdes derfor nu på en løsning med delt dataansvar mellem kommuner og region, så kommuner selv har ansvaret
for at brugerene af SP-Link er "autorisere sundhedsfaglige". Herud over arbejdes der på en løsning i de kommunale
omsorgssystemer, der kobler bruger og borger i en behandler relation. Grundet udfordringerne på området forudses
en mindre forsinkelse af den skalerbare løsning, idet denne forventeligt først er klar til ibrugtagning i starten af 2.
kvartal 2021.
Opmærksomhedspunkt
Sideløbende med den regionale afprøvning af SP-Link, er det på national niveau aftalt, at der skal arbejdes for, at
kommunerne skal have adgang til data på sundhed.dk (sundhedsjournalen) omkring borgerens hospitalskontakter,
svarende til det hospitalslæger og praktiserende læger har i dag. SP-Link projektet har aftalt møde med MedCom, som
står for det nationale projekt, for at få afdækket forskelle mellem SP-Link og Sundhed.dk's adgang til data. Herunder
den tekniske løsning og tidsplan.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe tager orienteringen til efterretning.
KONKLUSION
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Status på projekt om afprøvning af SP-Link, TSS sag 20. maj 2020
2. Oversigt over udvikling i antal opslag
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16. ORIENTERING: AFSLUTNING AF AKTIONSFORSKNINGEN - PÅ TVÆRSFORLØBET
SAGSFREMSTILLING
TSS begyndte i september 2019 på et udviklingsforløb med aktionsforskning (På tværs-forløbet) med Annemette
Digmann og Jacob Høj Jørgensen. Planmæssigt skulle forløbet afsluttes med gentagelse af spørgeskema, interviews
og en skriftlig afrapportering i dette efterår.
Grundet COVID-19 har det kun reelt været muligt at observere i alt tre fysiske TSS møder siden kick off 13.9.19.
Desuden er der kun igangsat få prøvehandlinger. Forløbet er af samme årsag blevet forlænget én gang. Grundet den
nuværende udvikling i COVID-19 pandemien, er der også stor usikkerhed om muligheden for fysiske møder i TSS i
den næste tid. Formandskabet for TSS har derfor besluttet, at aktionsforskningen og forløbet med Jacob og
Annemette afsluttes nu. Det skal bemærkes, at intentionen bag forløbet og visionen for TSS ikke ændres.
Som led i afslutningen vil TSS medlemmerne blive bedt at om at udfylde samme spørgeskema, som i september
2019, umiddelbart efter mødet (5 min). Der gennemføres desuden telefoninterview (20-30 min) med følgende:
Formandsskab, en repræsentant fra PLO og PIU, to repræsentanter fra hospitalerne og to fra kommunerne. Der
udvælges deltagere, der har været til de fleste TSS-møder.
Jacob og Annemette udarbejder en rapport, der både indeholder en beskrivelse af den forandring, der er sket; samt en
vurdering af hvad der har gjort forandringen mulig. Endelig vil rapporten indeholde en række anbefalinger til det
videre tværsektorielle samarbejde i TSS.
Med henblik på at få en god afrunding af forløbet planlægges desuden snarest et ekstra TSS møde af en times
varighed i januar, hvor Jacob og Annemette kan give en kort mundtlig tilbagemelding og TSS kan drøfte, hvordan der
arbejdes videre med visionen.
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe tager orienteringen til efterretning.
KONKLUSION
Tomt indhold
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17. ORIENTERING: SAMARBEJDSAFTALE MELLEM REGION
HOVEDSTADENS PSYKIATRI OG HUKOMMELSESKLINIKKERNE OM
BORGERE MED SVÆR ADFÆRDSFORSTYRRELSE OG DEMENS/MISTANKE
OM DEMENS
SAGSFREMSTILLING
TSS drøftede ved møde den 3. februar 2020 samarbejdet vedrørende borgere med demens/mistanke om demens og
samtidig svær adfærdsforstyrrelse.
På denne baggrund er samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens
Hukommelsesklinikker blevet revideret og vedlægges denne sag til orientering (bilag 1). Aftalen beskriver
henvisningsveje fra almen praksis til Region Hovedstaden vedr. denne patientgruppe samt indhold i regionens tilbud.
Der er udarbejdet et flowchart, som visualiserer henvisningsmulighederne.
Det forventes, at der afholdes en tværsektoriel workshop ultimo 2021 med henblik på, at parterne kan drøfte
relevante cases og udveksle erfaringer med aftalen.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe tager orienteringen om opdateret samarbejdsaftale vedr. patienter med svær
adfærdsforstyrrelse og demens/mistanke om demens tages til efterretning.

KONKLUSION
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Samarbejdsaftale RHP og Hukommelsesklinikker 03112020
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Punkt nr. 2 - Drøftelse: Næste skridt for pejlemærket: Samarbejdet styrkes mellem
almen praksis og kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) om
henvisning af børn og unge i mental mistrivsel
Bilag 1 - Side -1 af 3

Kommissorium for temagruppe
Sundhedsaftale 2019 -2023
Fokusområde: Sammen om børn og unges sundhed
Målsætning: Alle børn og unge, der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp i tide

Pejlemærke: Samarbejdet styrkes mellem almen praksis og kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) om
henvisning af børn og unge i mental mistrivsel, der vil have gavn af
udredning og/eller behandling i nærmiljøet.
Godkendt af:
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) den 20. maj 2020.
Baggrund
Sundhedsaftale 2019-2023 indeholder tre fokusområder, der skal arbejdes med i de kommende fire år. De
tre fokusområder er: Sammen om børn og unges sundhed, Sammen om ældre og borgere med kronisk
sygdom samt Sammen om borgere med psykisk sygdom. Hvert fokusområder indeholder to målsætninger,
som skal nås gennem pejlemærker udvalgt af Sundhedskoordinationsudvalget.

Baggrunden for pejlemærket er, at forældre til børn og unge i mental mistrivsel henvender sig ofte i
almen praksis, men her kan handlemulighederne være begrænsede, hvis der ikke er behov for
udredning og behandling i psykiatrien. Det skyldes, at de praktiserende læger ofte ikke har
mulighed for at henvise direkte til kommunale tilbud eller PPR.
I modelprojekterne ”Tidlig indsats for børn og unge med mental mistrivsel eller funktionelle
lidelser” under Sundhedsaftalen 2015-2018, blev der i et samarbejde mellem almen praksis og to
kommuner udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel, hvor praktiserende læger kunne henvise børn
og unge med mental mistrivsel direkte til PPR, dvs. uden om daginstitution, skole eller
sundhedsplejerske. Erfaringerne herfra var, at størstedelen (80 %) af de henviste børn og unge blev
tilbudt en indsats i PPR.

Formål
Temagruppen skal arbejde med udvikling og konkretisering af pejlemærket: Samarbejdet styrkes
mellem almen praksis og kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) om
henvisning af børn og unge i mental mistrivsel, der vil have gavn af udredning og/eller behandling i
nærmiljøet.

Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 13-11-2020

Punkt nr. 2 - Drøftelse: Næste skridt for pejlemærket: Samarbejdet styrkes mellem
almen praksis og kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) om
henvisning af børn og unge i mental mistrivsel
Bilag 1 - Side -2 af 3
Opgaver
Temagruppen har med afsæt i erfaringerne fra modelprojekterne ”Tidlig indsats for børn og unge
med mental mistrivsel eller funktionelle lidelser” under Sundhedsaftalen 2015-2018, til opgave:
•

At udarbejde anbefalinger for, hvordan kan samarbejdet styrkes mellem almen praksis og
PPR om henvisning af børn og unge i mental mistrivsel, der vil have gavn af udredning
og/eller behandling i nærmiljøet. Herunder foretages en vurdering af hvordan Børneungdomspsykiatrien kan bidrage til at styrke samarbejdet for målgruppen.

•

At udarbejde en vurdering af anbefalingernes økonomiske konsekvenser i forhold til
kommuner, almen praksis og Børne-ungdomspsykiatrien.

I arbejdet med opgaverne skal der tages afsæt i sundhedsaftalens bærende principper for
samarbejdet, herunder helhedssyn, effektiv ressourceudnyttelse, klar opgave- og ansvarsfordeling.
Desuden skal sikres, at brugernes perspektiv, viden og erfaringer inddrages i arbejdet på forskellig
vis. Center for Sundhed kan bidrage med rådgivning om forskellige former for brugerinddragelse.

Arbejdsform og tidsplan
Temagruppen skal tilrettelægge arbejdet på en måde, som sikrer at der arbejdes hurtigt og fokuseret
med opgaverne.
Det forventes at temagruppen kan afslutte sit arbejde således, at gruppens anbefalinger kan
afrapporteres i TSS på styregruppens møde i november 2020.
Sammensætning
Temagruppen sammensættes af:
•
•
•
•
•

4-5 faglige/ledelsesrepræsentanter fra kommunerne i regionen, der udpeges via KKR
Hovedstaden
3-4 repræsentanter fra almen praksis heraf 1 -2 lægefaglige konsulenter udpeget af KAP-H
og 2 repræsentanter udpeget af PLO-Hovedstaden
1-2 faglige/ledelsesrepræsentanter fra børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden
1 faglig/ledelsesrepræsentant fra Region Hovedstadens somatiske hospitaler
2 brugerrepræsentanter.

Temagruppen sammensættes på en måde, så repræsentanter med erfaring fra modelprojekterne
indgår.
Temagruppen kan inddrage andre ressourcepersoner ved behov.

Samarbejdet styrkes mellem almen praksis og kommunernes pædagogiske
psykologiske rådgivning (PPR) om henvisning af børn og unge i mental mistrivsel,
der vil have gavn af udredning og/eller behandling i nærmiljøet - 2
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Formandskab
Temagruppen nedsættes med et fælles formandskab bestående af:
•
•

En ledelsesrepræsentant fra kommunerne
En repræsentant, der udpeges af PLO-Hovedstaden

Ved udpegning af formandskabet sikres, at formandskabet har et godt kendskab til Sundhedsaftalen
og organiseringen af arbejdet med Sundhedsaftalen.

Sekretariatshjælp
Der etableres et fælles sekretariatet bestående af en administrativ medarbejder fra en kommune og
administrativ medarbejder fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed. Som udgangspunkt
udpeges en kommunal medarbejder fra den kommune, som formanden er fra.
Sekretariat bistår formandskabet med udarbejdelse af dagsordener, referater og sammenskrivninger.

Samarbejdet styrkes mellem almen praksis og kommunernes pædagogiske
psykologiske rådgivning (PPR) om henvisning af børn og unge i mental mistrivsel,
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Formandskab
Navn
Henrik Jessen

Stilling
Praktiserende læge

Afdeling/Enhed
PLO-H repræsentant

E-mail
hr.henrikjessen@gmail.com

Børne- og Unge

Organisation
Formand
PLO-H,
Frederiksberg Kommune

Malene Hein Damgaard
Øvrige medlemmer
Grete Katrine Teilmann

Chefpsykolog
Overlæge

Børne- og Ungeafdelingen

Nordsjællands Hospital

København

grete.katrine.teilmann@region
h.dk
marianne.skydsbjerg@regionh.
dk
F70Q@kk.dk

Marianne Skydsbjerg

Chefpsykolog

Lisbeth Aggerholm

Tværfagligchef

Charlotte Djuraas

Leder af PPR

Gladsaxe

chadju@gladsaxe.dk

Malene Elise Pedersen

Teamleder for psykologerne

Allerød

maep@alleroed.dk

Martina Stendel
Kathri Marcussen
Kasper Hvid

Leder af PPR

Hvidovre

ayg@hvidovre.dk

PLO-H
KAP-H

kathri@dadlnet.dk
helle.kasper@get2net.dk

Praktiserende læge
Praktiserende læge,
Konsulent

Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomsforvaltningen

PLO-H repræsentant
KAP-H

Afventer

Brugerrepræsentant

Afventer

Brugerrepræsentant

Sekretariat
Lene Schack-Nielsen

Chefkonsulent

Marie Lønstrup

Sekretariatsleder

Enhed for det nære
sundhedsvæsen
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Afrapportering fra temagruppe til Tværsektoriel Strategisk Styregruppe den 13. november 2020

Fokusområde: Sammen om børn og unges sundhed
Målsætning: Alle børn og unge, der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp i
tide
Pejlemærke: Samarbejdet styrkes mellem almen praksis og kommunernes
pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) om henvisning af børn og unge i
mental mistrivsel, der vil have gavn af udredning og/eller behandling i nærmiljøet.
Temagruppen har arbejdet med følgende hovedspørgsmål:
1. Hvordan kan samarbejdet styrkes mellem almen praksis og PPR om henvisning af børn og
unge i mental mistrivsel, der vil have gavn af udredning og/eller behandling i nærmiljøet?
2. Hvordan kan Børne-ungdomspsykiatrien bidrage til at styrke samarbejdet for målgruppen?
3. Hvad vurderes at være anbefalingernes økonomiske konsekvenser i forhold til kommuner,
almen praksis og Børne-ungdomspsykiatrien?
Målgruppe
Indledningsvist præciseres målgruppen. Hvilke børn/unge i mental mistrivsel har gavn af udredning
og/eller behandling i nærmiljøet? Følgende præcisering anbefales:
•

•
•

Tegn på begyndende mistrivsel:
o

Symptomer som f.eks. hoved- og mavepine, søvnbesvær, påfaldende hyppige
henvendelser, påvirket skolegang/skolefravær og hvor udredning ikke har vist tegn
på somatisk sygdom.

o

Koncentrationsvanskeligheder hos urolige, impulsive børn i en grad, at der skaber
problemer for dem selv og/eller deres omgivelser.

o

Sociale udfordringer hvor barnet har svært ved at indgår i et fællesskab grundet
problemer med at læse signalerne fra andre børn/voksne, bliver usikre eller
reagerer kraftigt ved ændring af de vante rammer.

o

Manglende evne til håndtering af krav i forhold til jævnaldrende kammerater. Dette
udløser ofte konflikter eller at de trækker sig fra samværet.

Tvangstanker/tvangshandlinger i lettere grad.
Lettere angst eller depression (jf. forløbsbeskrivelsen)

Aktuelt fremgår følgende af CVDs målgruppebeskrivelser, når det drejer sig om lettere tilstande:
Angst:
Tilbagevisning med anbefaling om relevant støttende indsats i kommunalt regi. Hvis der er
belastninger, anbefaling om at iværksætte aflastning og indsatser for at mindske
belastningsgraden i skole eller hjem. Hvis der er mistanke om skolefaglige vanskeligheder,
anbefaling om at foretage en vurdering af det kognitive niveau og tilpasse skolegangen
til dette.
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Depression:
Tilbagevisning med anbefaling om relevant støttende indsats i kommunalt regi. Hvis der er
belastninger, anbefaling om at iværksætte aflastning og indsatser for at mindske
belastningsgraden i skole eller hjem. Hvis der er mistanke om skolefaglige vanskeligheder,
anbefaling om at foretage en vurdering af det kognitive niveau og tilpasse skolegangen til
dette.
OCD:
Tilbagevisning med anbefaling om relevant støttende indsats i kommunalt regi. Hvis der er
belastninger, anbefaling om at iværksætte aflastning og indsatser for at mindske
belastningsgraden i skole eller hjem. Hvis der er mistanke om skolefaglige vanskeligheder,
anbefaling om at foretage en vurdering af det kognitive niveau og tilpasse skolegangen til
dette.
ADHD:
Tilbagevisning med anbefaling om udredning herunder kognitiv afklaring i primær regi
eventuel ved PPR, samt iværksættelse af relevante støttende tiltag i skole og hjem på
baggrund af vurderingen.
Sammenfattende omhandler samarbejdet mellem almen praksis og PPR børn og unge i psykisk
mistrivsel, som formodes at kunne afhjælpes gennem en indsats i nærmiljøet, dvs. i skolen og evt.
i familien og gennem lettere behandling. CVDs målgruppebeskrivelser indikerer, at kommunerne
bør have indsatser/tiltag til de børn og unge i mistrivsel, som afvises i psykiatrien, fordi deres
tilstand har en lettere grad. Det anbefales, at almen praksis formelt tildeles afgang til at henvise til
videre afklaring mulighederne i kommunen.
Det anbefales, at målgruppen aldersmæssigt omfatter børn og unge op til 18 år.
Undtaget målgruppen
• Børn med moderate til svære symptomer på psykisk sygdom er ikke i målgruppen og bør
henvises til BUC.
• Såfremt bekymringen primært omhandler psykisk mistrivsel på baggrund af sociale og
familiemæssige forhold, er barnet/den unge ikke i målgruppen, og kommunens
familieafdeling skal underrettes.
Henvisning
Barnet/den unge henvises til PPR med forældrenes samtykke (Det udestår at afklare, om det
udelukkende er bopælsforælder, som skal give samtykke, hvilket er tilfældet, når et barn henvises
til PPR efter folkeskolelovens bestemmelser). Hvis den unge er over 15, skal den unge give
informeret samtykke, og forældrene skal orienteres.
Der skal sikres en let tilgængelig og direkte elektronisk henvisningsvej i MedCom-standard med
mulighed for anvendelse af henvisningsskabelon. Her beskrives barnet/den unges symptomer, og
der redegøres kort for de undersøgelser, som lægen har foretaget og for formålet med
henvisningen.
Hvis lægen er i tvivl, om en henvisning er relevant, kan kommunen kontaktes telefonisk eller
via en elektronisk korrespondance i MedCom-standard. Det er muligt for lægen at få sparring på
sagen uden samtykke, idet sagen kan fremlægges anonymiseret.
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Afklaring
Når henvisningen er modtaget i PPR, foretages en afklaring af sagen. Afklaringen foretages typisk
på baggrund af telefonisk kontakt med familien, men kan i visse tilfælde omfatte 1-2 samtaler med
fysisk fremmøde i PPR.
Hvis PPR vurderer, at der er behov for yderligere udredning og/eller behandling i nærmiljøet,
viderehenvises sagen til relevant tilbud i eller uden for kommunen. Det kan f.eks. dreje sig om
psykologsamtaler, familiebehandling, indsats i daginstitution eller skole evt. i samarbejde med PPR
samt selvhjælpsgruppe, chatforum m.m.
Det anbefales, at kommunen etablerer et fast samarbejde mellem PPR og de sociale myndigheder
om sager fra almen praksis, hvor serviceloven evt. skal tages i anvendelse.
Det bemærkes, at omfanget af eksisterende tilbud i kommunerne varierer. Et nyt samarbejde
mellem almen praksis og PPR giver ikke i sig selv anledning til etablering af nye tilbud.
Tilbagemelding
Når afklaring og evt. viderehenvisning er foretaget, orienteres henvisende læge i en kort
konkluderende meddelelse i MedCom-standard.
Det anbefales, at afklaring og tilbagemelding så vidt muligt sker inden for fire uger fra
henvisningen, er modtaget.
Børne- og ungdomspsykiatriens bidrag
Da almen praksis i langt de fleste kommuner ikke har mulighed for at henvise børn og unge i
mistrivsel til afklaring og evt. behandling i PPR, henvises der i stedet til Børne-og
ungdomspsykiatrien (BUC). Dette sker til trods for, at de henviste ikke opfylder CVDs
målgruppebeskrivelse, når det drejer sig om lette tilstande. Ved styrkelse af samarbejdet mellem
almen praksis og PPR, som anbefalet ovenfor, er det temagruppens forventning, at antallet af
afviste henvisninger til BUC fra almen praksis reduceres betydeligt.
Temagruppen anbefaler endvidere, at BUC kommer med en kort begrundelse og for så vidt muligt
anbefaling om relevante tiltag, når en henvisning afvises fra almen praksis, idet det vil lette det
videre arbejde med at hjælpe barnet/den unge. Det anbefales endvidere, at der sættes fokus på at
udbrede kendskabet til den allerede eksisterende mulighed for sparring mellem almen praksis og
CVD.
Økonomiske konsekvenser
Muligheden for henvisning til PPR forventes ikke at give øget arbejde/udgifter i almen praksis.
Det estimeres, at der for hver henvist sag er en ny opgave i PPR svarende til i gennemsnit 5 timers
arbejde. Arbejdet omfatter følgende:
•
•
•
•

Sagen modtages og videresendes til afklaring hos relevante medarbejdere
Familien kontaktes. Samtale med familien kan være telefonisk eller ved fysisk møde
Der udarbejdes en kort skriftlig tilbagemelding, som returneres til lægen
Evt. overlevering til indsats

Forudsætningerne for tidsestimatet er, at kommunikationsvejen mellem læge og PPR fungerer
som tidligere beskrevet.
Med en årsnorm på 1400 timer, vil den gennemsnitlige psykologløn være på ca. 450 kr. (Såfremt
der arbejdes med standarder for gennemsnitslønninger, skal tallet valideres). Det giver en samlet
pris pr. vurdering på 2.250 kr.
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Det er vanskeligt at estimere, hvor mange sager lægerne vil henvise til PPR. På baggrund af
erfaringerne i Halsnæs og Frederiksberg ses en variation mellem 2,6 og 6,5 årlige sager pr. 1.000
barn i en kommune. I forhold til disse tal tages det forbehold, at samarbejdet mellem almen praksis
og PPR i de to kommuner stadig er forholdsvist nyt og derfor ikke nødvendigvis fuldt ud
implementeret.
Såfremt kommunen på baggrund af PPRs afklaring iværksætter en indsats til barnet/den
unge/familien, vil dette potentiel også udgøre en ekstra omkostning for kommunen. En evt.
beregning af dette er dog vanskelig og bør tage højde for, at en tidligere indsats kan forebygge
yderligere problemudvikling og mere indgribende foranstaltninger og således også rummer et
potentiale for besparelse. Tilbudsvifte, serviceniveau og demografi er desuden forskelligt på tværs
af kommuner, og det vil under alle omstændigheder være svært at lave en fælles, meningsfuld
beregning af omkostningen ved øget aktivitet på indsats.
Brugerinddragelse
Erfaringerne fra Halsnæs og Frederiksberg viste, at de familier, der blev henvist fra egen læge,
oplevede det som en nem adgang til en hurtig afklaring af, hvad der ’var på spil’ for deres barn, og
af, hvor de evt. ville kunne få hjælp til det.
Desuden har der været talt med to familier om temagruppens anbefaling. Det var forældre til
børn/unge i målgruppen for anbefalingen, dvs. der var tale om børn/unge med mentale problemer,
men hvor en henvisning til psykiatrien ikke var relevant i første omgang. Forældrene fortalte om,
at det var svært at få hul igennem til at få hjælp, at systemerne ikke talte sammen og dermed
unødigt langtrukne forløb for deres barn/unge. Forældrene tilkendegav, at det lød som en god ide,
at egen læge via PPR kan henvise til en kommunal indsats, og den ene familie, som havde fået en
direkte henvisning til PPR havde oplevet, at der hermed blev igangsat relevant hjælp.
Øvrigt
Det skal afklares, hvilken lovhjemmel kommunerne kan anvende, hvis PPR skal modtage
henvisninger fra almen praksis. Folkeskoleloven er ikke en mulighed, da alle unge ikke er
skolesøgende.
Temagruppen anbefaler i øvrigt, at der sættes fokus på at styrke samarbejdet mellem
hospitalernes børne- og ungeafdelinger og PPR. Lægerne på disse afdelinger møder børn og unge
i mistrivsel svarende til ovenstående og har på nuværende tidspunkt ikke adgang til samarbejde
med kommunerne, med mindre det sker gennem underretning af de sociale myndigheder.
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Kommissorium for temagruppe
Sundhedsaftalen 2019-2023
Fokusområde: Sammen om børn og unges sundhed
Målsætning: Vi udvikler og styrker vores samarbejde om sårbare gravide og
småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer

Pejlemærke: Der udvikles et fælles sprog for vurdering og
kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier
Godkendt af:
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) den 20. maj 2020.
Baggrund
Sundhedsaftale 2019-2023 indeholder tre fokusområder, der skal arbejdes med i de kommende fire år. De
tre fokusområder er: Sammen om børn og unges sundhed, Sammen om ældre og borgere med kronisk
sygdom samt Sammen om borgere med psykisk sygdom. Hvert fokusområder indeholder to målsætninger,
som skal nås gennem pejlemærker udvalgt af Sundhedskoordinationsudvalget.

Baggrunden for pejlemærket er, at der i dag mangler en fælles forståelse af, hvornår en
gravid/småbørnsfamilie er sårbar på tværs af sektorerne. Som det ser ud i dag, er kategoriseringen
af sårbare gravide/småbørnsfamilier forskellig i henholdsvis almen praksis/hospitaler og kommune.
Dertil kommer, at sårbarhedsbegrebet kan være problematisk at bruge. Det skyldes især risikoen for
stigmatisering, og at der kan være mange årsager til sårbarhed ligesom sårbarhed er dynamisk. Den
manglende fælles forståelse af sårbarhed betyder, at der ikke altid bliver kommunikeret omkring en
gravid´s/småbørnsfamilies sårbarhed, som kunne have været relevant for at sikre relevante indsatser
og sammenhængende forløb.

Formål
Temagruppen skal arbejde med udvikling, konkretisering og implementering af pejlemærket: ”Der
udvikles et fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier”.
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Opgaver
Temagruppen har til opgave:
•
•
•

At udvikle et fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og
småbørnsfamilier, som ikke er stigmatiserende.
At der sikres relevant inddragelse af brugernes perspektiv i ovenstående opgave. Center for
Sundhed kan bidrage med rådgivning om forskellige former for brugerinddragelse.
At beskrive forslag til, hvordan brugen af det fælles sprog kan implementeres, herunder om
arbejdet med implementeringen forventes at have økonomiske konsekvenser.

I arbejdet med opgaverne skal der tages afsæt i sundhedsaftalens bærende principper for
samarbejdet, herunder helhedssyn, effektiv ressourceudnyttelse og klar opgave- og
ansvarsfordeling. Herunder skal der være særligt opmærksomhed på at sikre, at brugernes
perspektiv, viden og erfaringer inddrages i arbejdet. Center for Sundhed kan bidrage med
rådgivning om forskellige former for brugerinddragelse.
Der skal desuden sikres sammenhæng til eksisterende indsatser, særligt implementering af
Kommunikationsaftalen på svangreområdet1 og de kommende retningslinjer for svangreomsorgen
fra Sundhedsstyrelsen2. Det er ligeledes relevant at inddrage resultater fra tidligere evalueringer af
tværsektorielle indsatser målrettet sårbare gravide3.

Arbejdsform og tidsplan
Temagruppen tilrettelægger selv sin arbejdsform.
Det forventes, at temagruppen vil have behov for at mødes 3-4 gange i efteråret 2020.
Arbejdet i nærværende temagruppe er et grundlag for andre indsatser omkring sårbare gravide, og
det er derfor væsentligt, at arbejdet afsluttes så det kan afrapporteres til TSS på styregruppens møde
i november 2020.

Sammensætning
Temagruppen sammensættes af:
•
•

3-6 faglige/ledelsesrepræsentanter fra kommunerne i regionen, der udpeges via KKR
Hovedstaden
3-6 faglige/ledelsesrepræsentanter fra hospitalerne i regionen – heraf en repræsentant fra
Region Hovedstaden Psykiatri

1

Der er i december 2019 godkendt en Kommunikationsaftale på svangreområdet, som skal implementeres i alle
sektorer i 2020.
2
Høringsudkast Retningslinjer for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen oktober 2019.
3
Især ”Hånd om sårbare familier. Evaluering af tværsektorielle indsatser målrettet sårbare gravide i omsorgsgruppe 3”,
Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden 2019.

Der udvikles et fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier - 2
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•
•

2 repræsentanter for almen praksis, heraf 1 lægefaglig konsulent udpeget af KAP-H og 1
repræsentant udpeget af PLO-Hovedstaden
Brugerrepræsentanter, såfremt det vurderes relevant, jf. opgavebeskrivelsen.

Der kan med fordel ses på muligheden for at udpege medarbejdere, som også har indgået i arbejdet
med udarbejdelse af Kommunikationsaftalen på svangreområdet.
Temagruppen kan ved behov inddrage andre ressourcepersoner.
Formandskab
Temagruppen nedsættes med et fælles formandskab bestående af:
•
•

En ledelsesrepræsentant fra kommunerne
En ledelsesrepræsentant fra regionen

Ved udpegning af formandskabet sikres, at formandskabet har et godt kendskab til Sundhedsaftalen
og organiseringen af arbejdet med Sundhedsaftalen.

Sekretariatshjælp
Der etableres et fælles sekretariatet bestående af en administrativ medarbejder fra en kommune og
administrativ medarbejder fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed. Som udgangspunkt
udpeges en kommunal medarbejder fra den kommune som formanden er fra.
Sekretariat bistår formandskabet med udarbejdelse af dagsordener, referater og sammenskrivninger.
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Formandskab
Navn

Stilling

Afdeling/Enhed

Organisation

E-mail

Michelle Kolls

Afsnitsleder/vicechefjordem
oder

Familieambulatoriet,

Amager Hvidovre Hospital

michelle.kolls@regionh.dk

Susanne Dahl

Ledende sundhedsplejerske

Frederiksberg Kommune

suda01@frederiksberg.dk

Team for gravide og barslende med
særlige behov

Herlev og Gentofte Hospital

lise.vejlgaard.gudbergsen@r
egionh.dk

Øvrige medlemmer
Lise Gudbergsen

Jordemoder og
forløbskoordinator

Hlin Morgensdottir

Vicechefjordemoder

Afdeling for Obstetrisk

Rigshospitalet

Hlin.Mogensdottir@regionh.
dk

Gitte Cosnett

Koordinerende jordemoder

Afdeling for Obstetrisk

Rigshospitalet

Gitte.cosnett@regionh.dk

Lene Yttergren

Samordningskonsulent og
faglig teamleder

Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital

lene.yttergren@regionh.dk

Mille Sundquist

Vicechefjordemoder

Gynækologisk og Obstetrisk
Afdeling

Nordsjællands Hospital

mille.sundquist@regionh.dk

Anne Birgitte Ulbæk

Overlæge

Ambulatorium for spæd- og
småbørn

Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Center

anne.birgitte.ulbaek@region
h.dk

Boel Leth Emanuel

Sundhedsplejerske

København Kommune

GZ85@kk.dk

Janni Andersen

Leder af sundhedsplejen

Allerød Kommune

jaan@alleroed.dk

Louise Majdahl Nielsen

Leder af sundhedsplejen

Vallensbæk Kommune

lomni@vallensbaek.dk
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Freweini
Forebyggende rådgiver
Familieafdelingen
Frederiksberg Kommune
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frha01@frederiksberg.dk

Dorte Duelund

Socialrådgiver

Familieafdelingen

Frederiksberg Kommune

dodu02@frederiksberg.dk

Signe Vindfeld

Praktiserende læge,
Konsulent

KAP-H

KAP-H

signevindfeld@gmail.com

PLO-H repræsentant

PLO-H

Sekretariat
Lone Irene Sommer

Konsulent

Anja Methling

Specialkonsulent

Enhed for det nære
sundhedsvæsen
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Fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier – Afrapportering og
anbefalinger fra den tværsektorielle temagruppe
Temagruppen er nedsat med det formål at arbejde med pejlemærket ”Der udvikles et fælles sprog for
vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier” under fokusområdet ”Sammen om
børn og unges sundhed” i Sundhedsaftalen 2019-2023.
Kommissoriet for temagruppens arbejde er godkendt af Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) i maj
2020.
Baggrund for pejlemærket
I kommissoriet for temagruppens arbejde er det beskrevet, at baggrunden for pejlemærket er, at der
mangler en fælles forståelse på tværs af sektorerne af, hvornår en gravid eller småbørnsfamilie er sårbar.
Kategoriseringen af sårbare gravide og småbørnsfamilier er forskellig i henholdsvis almen praksis,
hospitaler og kommune.
Der bliver ikke altid kommunikeret omkring en gravid eller småbørnsfamilies sårbarhed, hvilket har
betydning for mulighederne for at sikre relevante indsatser og sammenhængende forløb.
Dertil kommer, at sårbarhedsbegrebet kan være problematisk at bruge, fordi det kan opleves
stigmatiserende.
Temagruppens opgave
Temagruppens opgave er beskrevet i kommissoriet:
•
•
•

At udvikle et fælles sprog for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier, som
ikke er stigmatiserende.
At der sikres relevant inddragelse af brugernes perspektiv i ovenstående opgave.
At beskrive forslag til, hvordan brugen af det fælles sprog kan implementeres, herunder om arbejdet
med implementeringen forventes at have økonomiske konsekvenser.

Der skal sikres sammenhæng til eksisterende indsatser, særligt implementering af Kommunikationsaftalen
på svangreområdet og de kommende retningslinjer for svangreomsorgen fra Sundhedsstyrelsen.
Temagruppens sammensætning
Temagruppen består af:
• 4 faglige/ledelsesrepræsentanter fra kommunerne i regionen udpeget via KKR Hovedstaden
• 7 faglige/ledelsesrepræsentanter fra hospitalerne i regionen – heraf en repræsentant fra Region
Hovedstaden Psykiatri
• 1 repræsentanter for almen praksis udpeget af KAP-H
• 2 repræsentanter fra det kommunale børnefamilieområde har deltaget som ressourcepersoner.
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Temagruppens formandskab består af Michelle Kolls, der er afsnitsleder i Familieambulatoriet ved Amager
og Hvidovre Hospital, og Susanne Dahl, der er ledende sundhedsplejerske i Frederiksberg Kommune.
Temagruppens sekretariat består af en konsulent fra Frederiksberg Kommune og en konsulent fra Region
Hovedstaden, Center for Sundhed.
Temagruppens arbejde
Temagruppen har afholdt tre workshops i perioden august-september 2020. Som konsekvens af
nedlukningen blev den sidste workshop afholdt digitalt.
På møderne har temagruppen haft korte oplæg, gruppe- og plenumdrøftelser og forskellige aktiviteter,
hvor der er arbejdet med konkrete bidrag til det endelige produkt.
Involvering af brugerperspektivet
Temagruppen har prioriteret, at brugerperspektivet især skulle hjælpe med at kvalificere den del af
opgaven, der handler om at udvikle et sprog og et redskab, der er ikke-stigmatiserende. Gruppen har været
i dialog med Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder med afstigmatisering af psykisk sygdom, og
derigennem er der etableret kontakt til en ambassadør med brugerbaggrund, som har deltaget i gruppens
arbejde.
Ambassadøren havde desværre ikke mulighed for at deltage i de planlagte møder, og løsningen blev derfor,
at temagruppen formulerede nogle spørgsmål, som ambassadøren så besvarede i en film, hun optog med
sig selv, som kunne afspilles på den næste workshop i temagruppen. Spørgsmålene handlede om
ambassadørens oplevelser som gravid i mødet med sundhedsvæsenet, om hendes overvejelser omkring
afstigmatiserende sprogbrug og hendes input til det konkrete redskab, temagruppen arbejdede med.
Temagruppen har oplevet at få stort udbytte af at involvere ambassadøren og brugerperspektivet og
ønsker at videreføre det i arbejdet med implementering af redskabet. Konkret ønsker temagruppen at
bruge den optagede film med ambassadøren i forskellige personalegrupper i både hospitalsregi og
kommunalt regi, fx i udviklings- og undervisningssammenhænge.
Hvad skal et nyt redskab kunne
Det har været temagruppens ambition at udvikle et redskab
•
•
•
•
•
•

der er simpelt og tydeligt og hurtigt at udfylde og hurtigt at afkode, og som samtidig giver mulighed
for uddybning.
der skelner mellem fysisk, psykisk og social sårbarhed.
der er baseret på objektive kriterier.
der forstås på samme måde i alle sektorer.
der anvender ikke-stigmatiserende sprog.
der kan kommunikeres elektronisk på tværs af sektorer.

Temagruppen har udviklet et redskab, der skal bruges ved alle gravide, også de der ikke er sårbare, og som
ikke har behov for andet end basistilbud. Det er også vigtigt at få kommunikeret om de gravide, hvor der
ikke er behov for særlig opmærksomhed hos den modtagende fagperson, især når der ikke tidligere er
kommunikeret systematisk om de gravide, der har særlige behov.
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Temagruppens anbefalinger
Temagruppen har udviklet et redskab, der anvender en farvekodning i kategorierne hvid, grøn, gul og rød til
at formidle vurderingen af den gravides behov for differentierede tilbud til fagpersoner i en anden sektor.
Farvekodningen er valgt, fordi den er universel, let at afkode og opleves mindre stigmatiserende end en
kategorisering baseret på sproglige kategorier. Samtidig er der ikke risiko for sammenblanding med
omsorgsniveauerne 1-4, som fagpersonerne fortsat skal anvende.
Redskabet giver mulighed for at kommunikere om både fysisk, psykisk og social sårbarhed og for at uddybe
den vurdering, der ligger til grund for kategoriseringen.
Der er udarbejdet en vejledning til redskabet, der skal hjælpe fagpersoner med at bruge det korrekt,
herunder med kriterier for kategorisering i de forskellige farvekategorier.
Vurderingen og kategoriseringen af den enkelte gravides behov for differentierede tilbud skal foregå i
dialog med den gravide og familien og med udgangspunkt i barnets perspektiv. Det var en central pointe fra
den brugerrepræsentant, der deltog i arbejdet, at det ikke kun er valget af redskab, kategorier og sprog, der
har betydning, når man som sårbar gravid er i kontakt med fagpersoner, der blandt andet skal vurdere ens
behov for støtte. Først og fremmest har man behov for at blive involveret i processen, for at ens egne
perspektiver indgår i vurderingen og for at forstå, hvorfor fagpersonerne vurderer ens situation, som de
gør, og hvad det får af betydning.
Den elektroniske understøttelse
Det redskab, temagruppen har udviklet, er et skema med mulighed for afkrydsning i forskellige farvede
felter. Temagruppen anbefaler, at der bliver arbejdet videre med, hvordan redskabet kan implementeres i
den elektroniske kommunikation sektorerne imellem. Det gælder både den nuværende elektroniske
kommunikation og arbejdet med den kommende ”graviditetsmappe”, der skal afløse den nuværende papirvandrejournal.
I den elektronisk kommunikation mellem almen praksis og hospitalerne er der aktuelt mulighed for at
sende korrespondancemeddelelser med tekst, hvilket ikke umiddelbart giver mulighed for at bruge
redskabet i den skema-form, som temagruppen har udviklet. Temagruppen anbefaler derfor, at redskabet i
almen praksis indtil videre udfyldes i papirform og indgår i svangrejournalen, der aktuelt er på papir.
I forhold til den elektroniske kommunikation mellem hospitaler og kommuner anbefaler temagruppen, at
der arbejdes videre på at implementere skemaet i de nuværende redskaber og arbejdsgange i
Sundhedsplatformen og den elektroniske kommunikation til kommunerne.
Det er aktuelt ikke muligt at kommunikere elektronisk med kommunernes socialområde og
børnefamilieområde. Det er en problemstilling, som ligger uden for rammerne af temagruppens arbejde.
Temagruppen anbefaler, at den vurdering af den gravides eventuelle behov for støtte, der er indeholdt i
det udviklede redskab, kommunikeres elektronisk til kommunernes sundhedsplejersker og formidles videre
derfra til børnefamilieområdet. I de situationer, hvor der er grundlag for at sende en underretning til
kommunens familieafdeling, skal det fortsat foregå på samme måde som nu.
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Implementering
Temagruppen anbefaler, at det indledningsvis afklares, hvordan man vil arbejde videre med den
elektroniske understøttelse af redskabet og skemaet.
Efterfølgende kan der tilrettelægges en implementeringsindsats. I den forbindelse anbefaler temagruppen,
at der arbejdes videre med enten den eksisterende eller en ny film med den brugerrepræsentant, der har
indgået i arbejdet.
Temagruppen har udviklet en vejledning til redskabet, der skal hjælpe fagpersoner med at bruge det
korrekt, herunder med kriterier for kategorisering i de forskellige farvekategorier.
Det er desuden en anbefaling fra temagruppen, at der i forbindelse med implementering af redskabet
arbejdes videre med at udarbejde lokale samarbejdsaftaler vedrørende det tværsektorielle samarbejde om
sårbare gravide og småbørnsfamilier. Arbejdet kan forankres i samordningsudvalgene og beskrive lokale
aftaler mellem det enkelte fødested og kommunerne i optageområdet om fx i hvilke situationer, der
afholdes netværksmøder.
Udfordringer uden for rammen af gruppens arbejde
Temagruppen ønsker at gøre opmærksom på en række faktorer, der har betydning for betingelserne for at
kunne kommunikere og samarbejde på tværs, men som ligger uden for rammerne af temagruppens
arbejde:
•
•
•

Fødestederne i regionen er meget forskellige, når det gælder organisering, ressourcer og tilbud til
(sårbare) gravide og fødende. Det samme gælder kommunerne i regionen.
Temagruppen oplever, at området generelt er underprioriteret og underfinansieret.
Der er ikke tilstrækkelig understøttelse af den elektroniske kommunikation på tværs af sektorer. At
svangrejournalen er på papir og ikke elektronisk, samt at der ikke kan kommunikeres elektronisk fra
hospitalerne til kommunernes familieafdelinger, gør det vanskeligt at udvikle redskaber til bedre
kommunikation og mere sammenhængende forløb for sårbare gravide på tværs af sektorer.
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Dialogværktøj om behovet for differentierede tilbud ved overdragelse mellem sektorer

Dialogværktøj om behovet for differentierede tilbud ved overdragelse mellem sektorer
(praktiserende læge, hospital og kommune)
Samlet vurdering
Supplerende kommentarer:
Somatisk
Psykisk
Social
Øvrigt
Skemaet udarbejdes i samarbejde med familien og med udgangspunkt i barnets perspektiv for at sikre,
at begges perspektiv inddrages i vurderingen.
Der sættes kun et kryds i dialogværktøjet. Dette kryds sættes i et af de fire felter i linjen: ”Samlet
vurdering” (hvid, grøn, gul, rød).
Under feltet: ”Supplerende kommentarer” uddybes fagligt, hvilke faktorer, der udløser vurderingen af
behov for udvidet tilbud.
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Vejledning til dialogværktøj for vurdering og kategorisering af sårbare gravide og småbørnsfamilier i
overgangen mellem sektorer
I samarbejdet mellem sektorer omkring sårbare gravide og småbørnsfamilier er det vigtigt at få formidlet
de faglige enheders vurdering af behovet for differentierede tilbud, når den ene sektor overgiver til den
anden sektor for hurtigt at kunne agere i samarbejdet med den gravide og familien.
Dialogværktøjet opsummerer behovet for udvidede tilbud og markeres med kryds i en samlet vurdering.
Farvekodningen i den samlede vurdering indikerer behovet for differentierede tilbud baseret på den
afgivende enheds faglige vurdering. Dialogværktøjet er et dynamisk værktøj, idet farvekodningen kan
ændre sig under graviditetsforløbet.
Dialogværktøjet giver samtidig mulighed for at uddybe vurderingen med supplerende kommentarer inden
for de tre livsområder hhv. somatisk, psykisk og social.
Værktøjet udarbejdes i samarbejde med den gravide og dennes eventuelle partner og med inddragelse af
barnets perspektiv, så forståelsen for den information, som videregives, så vidt muligt er opnået i
fællesskab.

Dialogværktøj om behov for differentierede tilbud ved overdragelse mellem sektorer
Dialogværktøj om behovet for differentierede tilbud ved overdragelse mellem sektorer
(praktiserende læge, hospital og kommune)
Samlet vurdering
Supplerende kommentarer:
Somatisk
Psykisk
Social
Øvrigt
Skemaet udarbejdes i samarbejde med familien og med udgangspunkt i barnets perspektiv for at sikre,
at begges perspektiv inddrages i vurderingen.
Der sættes kun et kryds i dialogværktøjet. Dette kryds sættes i et af de fire felter i linjen: ”Samlet
vurdering” (hvid, grøn, gul, rød).
Under feltet: ”Supplerende kommentarer” uddybes fagligt, hvilke faktorer, der udløser vurderingen af
behov for udvidet tilbud.
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Udfyldningsmanual
Den samlede vurdering udformes i samarbejde med familien på baggrund af følgende ramme for vurdering
af risikofaktorer inden for hhv. det somatiske, psykiske eller sociale livsområde:

Hvid gruppe: Ingen risikofaktorer; ingen bekymring; tilbydes almindeligt basisforløb
Somatiske sårbarhedstegn:
Grøn gruppe: alle med velbehandlet, kronisk diagnose; f.eks. tvillingegravide, over- eller undervægtige,
hypertension mv.
Gul gruppe: alle med kronisk diagnose og aktuelle symptomer og behandlingsbehov; f.eks. diabetes.
Rød gruppe: alle med kronisk diagnose og aktuelle symptomer, påvirket funktionsniveau og udvidet
behandlingsbehov.
Psykiske sårbarhedstegn:
Grøn gruppe: tidligere eller nuværende psykisk sårbarhed/psykisk sygdom med god sygdomsindsigt
og/eller uden aktuelle symptomer.
Gul gruppe: psykisk sygdom eller sårbarhed med aktuelle symptomer og behandlingsbehov.
Rød gruppe: psykisk sygdom eller sårbarhed med aktuelle symptomer, påvirket funktionsniveau og
udvidet behov for behandling.
Sociale sårbarhedstegn:
Grøn gruppe: lettere sociale udfordringer med f.eks. partner, netværk, økonomi, bolig, egen opvækst.
Gul gruppe: moderate sociale udfordringer med f.eks. partner, netværk, økonomi, bolig, egen opvækst;
rusmiddelforbrug inden for de seneste to år.
Rød gruppe: svære sociale udfordringer med f.eks. partner, netværk, økonomi, bolig, egen opvækst;
aktuelt rusmiddelforbrug; fysisk/psykisk overgreb.
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SUNDHEDSAFTALE 2015 – 2018
25. september 2018

Kommissorium for udarbejdelse af
Forløbsprogram for lænderyglidelser
Godkendt:
• Arbejdsgruppe vedrørende patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom den 23. august
2018
• Den Administrative Styregruppe den 21. september 2018

Bemærkning:

Baggrund
I marts 2012 godkendte Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden Forløbsprogrammet for
lænderyglidelser. Ved godkendelse af programmet blev det aftalt, at forløbsprogrammet skal revideres efter
fire år. Evalueringer af forløbsprogrammet med fokus på henholdsvis implementeringen og på patienternes
oplevelse af deres forløb er offentliggjort i marts og august 2017.
På baggrund af evalueringerne besluttede Den Administrative Styregruppe efter indstilling fra
Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom i februar 2018, at arbejdet med at
revidere forløbsprogrammet skulle indledes med en drøftelse af de væsentligste problemstillinger på
området, og hvordan de bedst muligt løses, herunder drøftelse af hvorvidt et revideret forløbsprogram er den
bedste ramme for løsning af udfordringerne, eller om der i stedet kan peges på andre eller supplerende
initiativer. Til det formål blev der nedsat en faglig arbejdsgruppe med reference til Arbejdsgruppen vedr.
patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. Anbefalingerne fra den faglige arbejdsgruppe udgør en del af
grundlaget for det videre arbejde med forløbsprogram for lænderyglidelser, som det er beskrevet nedenfor.
Opgaven – Et forenklet forløbsprogram
• Der skal udarbejdes et nyt forløbsprogram for lænderyglidelser. Jævnfør nedenstående punkter er der i
højere grad tale om et nyt forløbsprogram end en revision af det eksisterende. Der skal arbejdes med en
ny type forløbsprogram, der både i form og arbejdsproces er forenklet.
•

Et nyt forenklet forløbsprogram skal være så kort og overskueligt som overhovedet muligt og skal
primært beskrive det tværsektorielle samarbejde, og ikke detaljer om de sundhedsfaglige indsatser. Her
henvises til de nationale kliniske retningslinjer og øvrigt relevant materiale. Et nyt forløbsprogram skal
have fokus på at sikre gode, sammenhængende forløb for borgerne på tværs af sektorerne.
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SUNDHEDSAFTALE 2015 – 2018
•

For almen praksis skal et nyt forløbsprogram henvise til de gældende forløbsbeskrivelser, som er det
redskab, der fortrinsvis bruges i almen praksis1. Forløbsbeskrivelserne skal revideres, så de henviser til
forløbsprogrammet og indeholder al den information, man har brug for i almen praksis, sådan at man i
princippet ikke behøver læse forløbsprogrammet. Det betyder også, at forløbsbeskrivelserne skal
indeholde oplysninger om henvisning til kommunale tilbud.

•

Et nyt forenklet forløbsprogram skal også være så kort som muligt og henvise til øvrige retningslinjer
med henblik på at være lettere og mindre administrativt at holde opdateret.

•

Det skal fremgå tydeligt af et nyt forløbsprogram, hvordan det i den forenklede form adskiller sig fra
regionens øvrige forløbsprogrammer, og hvilke overvejelser der ligger bag.

•

Målgruppen for et nyt forløbsprogram er borgere, der har haft symptomer gennem fire uger eller mere.
Som udgangspunkt defineres ingen øvre grænse for, hvor længe man skal have haft symptomer, eller
hvor alvorlige de skal være, før man ikke længere er omfattet af forløbsprogrammet. Det vigtigste er, at
det er borgere, der skal kunne have udbytte af de tværsektorielle indsatser, især de kommunale tilbud om
ex. patientuddannelse, der opleves som det centrale element i forløbsprogrammet (som beskrevet i
Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske
lænderygsmerter”). Det betyder, at det som udgangspunkt er et udelukkelseskriterium, hvis man tidligere
har haft et kommunalt forløb. Undtagelser kan dog være borgere med ændring i symptomer, ex.
udstråling eller andre ændringer i tilstand. Dag 0 bør regnes fra symptomdebut og ikke ved første
kontakt, da det varierer hvornår folk henvender sig.

•

Som en del af arbejdet med at udvikle et nyt forenklet forløbsprogram for lænderyglidelser skal der
arbejdes med implementering som en vigtig del allerede i udviklingsfasen for at sikre en bedre
implementering på alle områder.

•

Det skal beskrives hvordan det tværsektorielle samarbejde sikres løbende udbygget. Herunder bør indgå
forslag til tiltag som kan fremme udvikling/forskning, samt sikre kompetenceudvikling.

•

Det skal beskrives, hvordan det sikres, at forløbsprogrammet løbende evalueres.

Grundlaget for et nyt forløbsprogram
Udover ovenstående forudsætninger, skal arbejdet med at udarbejde et nyt forløbsprogram tage
udgangspunkt i:
Vejledning til revision af forløbsprogrammer i Region Hovedstaden (2015)
1

Forløbsbeskrivelser er et centralt værktøj for almen praksis i dagligdagen, og beskriver arbejdsgangen mellem almen praksis og

hospitalerne. Ved en forløbsbeskrivelse forstås en afgrænset patientgruppes vej gennem sundheds- og sygehusvæsenet – ideelt set
hele forløbet. En forløbsbeskrivelse beskriver et standardpatientforløb og beskriver planlagte og koordinerede sundhedsfaglige
handlinger, samarbejde, information og mål for forløbet. Både opdaterede og nye forløbsbeskrivelser godkendes i de
Sundhedsfaglige Råd, hvorefter de sendes i faglig høring hos Medicinfunktionen i Center for Sundhed, Region Hovedstaden.
Endeligt godkendes nye forløbsbeskrivelser administrativt blandt direktionerne på hospitalerne, i PLO-H og i Center for Sundhed.
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SUNDHEDSAFTALE 2015 – 2018
Nationale anbefalinger
• Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske
lænderygsmerter (2017).
• Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelsestilbud til mennesker med kronisk sygdom (2016).
Kliniske retningslinjer
• Sundhedsstyrelsens National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter (2016).
• Sundhedsstyrelsens National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal
nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) (2016).
• Sundhedsstyrelsens National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose (2017).
Som en del af arbejdet skal det afsøges, om der er øvrige nationale og internationale guidelines af relevans
for forløbsprogrammet.
Konklusioner og anbefalinger fra evalueringerne
De to evalueringer af forløbsprogrammet med fokus på henholdsvis implementeringen og på patienternes
oplevelse af deres forløb indeholder en række anbefalinger. I forbindelse med udarbejdelsen af et nyt
forløbsprogram for lænderyglidelser, skal det sikres, at konklusioner og anbefalinger fra evalueringerne
indgår i arbejdet, og det skal tilstræbes at finde løsninger på de udfordringer, der beskrives.
Brugerinddragelse
Det er i Sundhedsaftalen 2015-2018 et klart mål, at borgerne skal inddrages i udviklingen af det
sammenhængende sundhedsvæsen. Siden den første version af forløbsprogrammet er der kommet langt
større fokus på brugerinddragelse både i borgerens eget behandlingsforløb, men også i den organisatoriske
planlægning af behandling og tilrettelæggelse af indsatser. Der er brugerrepræsentanter i den faglige
arbejdsgruppe. Derudover skal det løbende tænkes ind i den videre proces, hvordan brugernes perspektiver
kan inddrages.
Organisering
Også i arbejdsprocessen og i organiseringen af arbejdet med et nyt forløbsprogram er der tale om en mere
forenklet form. Et nyt forløbsprogram for lænderyglidelser udarbejdes i en projektorganisering, hvor der
etableres en projektgruppe bestående af en konsulent fra Region Hovedstaden, Enhed for Tværsektoriel
Udvikling og en konsulent fra det kommunale område, udpeget af Det fælleskommunale
sundhedssekretariat. Projektgruppen er ansvarlige for udarbejdelsen af et nyt forløbsprogram, herunder for
planlægning af processen og for selve skriveopgaven.
Projektgruppen skal involvere formandskabet for den faglige arbejdsgruppe i forhold til det faglige indhold i
et nyt forløbsprogram. Den faglige arbejdsgruppe fungerer som referencegruppe. Arbejdsgruppen er
sammensat af fagpersoner fra alle tre sektorer, som har et indgående kendskab til arbejdet med
forløbsprogrammet og patientgruppen. Formandskabet er tredelt og består af en repræsentant fra almen
praksis, en repræsentant fra hospitalssektoren samt en repræsentant fra det kommunale område.
Derudover arbejdes der med ad hoc-involvering af fagpersoner fra enkelte områder.
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SUNDHEDSAFTALE 2015 – 2018
Det forventes, at den forenklede organisering af arbejdet vil muliggøre en mere smidig arbejdsproces. Det
forudsætter, at der fra både regional og kommunal side afsættes de fornødne ressourcer til projektledelsen, da
det primære ressourceforbrug kommer til at ligge her frem for i den faglige arbejdsgruppe.
Procedure for godkendelse
Udkast til et nyt forløbsprogram for lænderyglidelser skal behandles i Arbejdsgruppen vedrørende
patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom, som indstiller til godkendelse i Den Administrative
Styregruppe.
Tidsplan
Arbejdet forventes igangsat i november 2018 efter udpegning af en kommunal projektleder. Det forventes, at
et udkast til et nyt forløbsprogram for lænderyglidelser kan være færdigt i juni 2019.
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Forslag fra samordningsudvalgene
til signaturindsatser

Samordningsudvalg Syd
Signaturindsats 1: Implementering af fælles regional rammeaftale om IVbehandling i Planområde Syd
Den regionale rammeaftale om IV-behandling i kommunalt regi er under udarbejdelse af en tværsektoriel temagruppe. I Planområde Syd vil plan for implementering af den regionale rammeaftale om IV-behandling tage udgangspunkt
i de arbejdsgange, der etableres i samarbejdet mellem den tværkommunale
fælles akutfunktion FAF (et samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Høje
Taastrup og Vallensbæk kommuner) og Medicinsk afdeling, Glostrup-matriklen.

Signaturindsats 2: Model for ny organisations- og samarbejdsstruktur i
Planområde Syd
I efteråret 2019 besluttede Samordningsudvalg Syd Somatik – inspireret af
Randersklyngens tilgang til og erfaringer med sundhedsstrategisk ledelse - at
etablere en model for en ny organisations- og samarbejdsstruktur i Planområde Syd, som skal understøtte og øge smidigheden i det tværsektorielle samarbejde om patienterne – med fokus på patienternes behov.
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Kerneelementerne i den ny organisations- og samarbejdsstruktur er hhv.:
• Nedsættelse af udvalg under samordningsudvalget, Forum for koordination og implementering
• Ansættelse af fælles tværsektoriel konsulent.

Den fælles tværsektorielle konsulent er samfinansieret af hospitalet og kommunerne i Planområde Syd. Konsulenten skal understøtte det sundhedsstrategiske samarbejde i planområdet, herunder arbejdet i Forum for Koordination
og implementering, samt understøtte spredning af indsatser, som udvikles i
Planområde Syd.
Formålet med at etablere den ny organisations- og samarbejdsstruktur er at
gøre samordningsudvalget i stand til at handle agilt og i små sprint. Dels på
specifikke implementeringsopgaver relateret til sundhedsaftalen, dels på patientnære, driftsrelaterede tværsektorielle opgaver. Den primære målsætning er
at sikre en tværsektoriel samarbejdsform i Planområde Syd, som understøtter
hurtig udvikling og implementering af konkrete, borgernære, tværsektorielle
indsatser med særligt fokus på at opgaven løses så tæt på borgeren som muligt.
To eksempler på denne type borgernære projekter, som der pt. arbejdes med
at udvikle indenfor den nye organisations- og samarbejdsmodel i Planområde
Syd:
• Samarbejde mellem kommune (hjemmeplejen) og hospital (gastro.afd.) om at flytte udrensning af borgere i forbindelse af colonskopi
til kommunalt regi
• Etablering af tværsektorielt samarbejde om fedmeklinik.

Samordningsudvalg Nord
Signaturindsats: Hospitalsbehandling i eget hjem (hospitalet beholder det
primære behandlingsansvar)

Signaturindsatsen vil omhandle udvikling og afprøvning af hospitalsbehandling
i eget hjem, herunder organisere og tilrettelægge nye typer af patientforløb,
hvor hospitalet fortsat har det primære behandlingsansvar, men hvor der ofte
vil være snitflader til både kommunalt sundhedspersonale og den praktiserende læge. Vi har allerede erfaringer fra det Tværsektorielle udekørende
team, som der kan inddrages i udviklingsarbejdet. Teamet er forankret i Akutafdelingen og følger op på iværksat behandling i hjemmet i tæt samarbejde
med relevant kommunalt sundhedspersonale og evt. praktiserende læge. Det
er denne udvikling som Samordningsudvalget gerne vil styrke og udfolde til
flere patienter, i takt med at den teknologiske udvikling gør det muligt at tilbyde
flere borgere en kvalificeret behandling i eget hjem.
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Indsatsen endnu ikke er godkendt af Samordningsudvalget, ligesom der er behov for at få konkretiseret og udfoldet signaturindsatsen på det kommende
møde d. 25. november. Den udvalgte signaturindsats ligger dog indenfor rammerne af at den strategiske udvikling, som Samordningsudvalget ønsker en
fokusering og styrkelse af.

Samordningsudvalg Midt
Signaturindsats 1: Aftale om IV-behandling i kommunalt regi
Signaturindsats 2: Gravide med særlige behov

Samordningsudvalg Byen
Signaturindsats 1: SP-Link
Den 19. juni 2019 besluttede Sundhedskoordinationsudvalget at afprøve kommunal brug af læse-adgang til Sundhedsplatformen via SP-Link for at afdække, hvad en fuld udbredelse af SP-Link giver af muligheder for og kræver
af teknisk og organisatorisk implementering.
SP-Link er en webbaseret ekstern adgang til deling af patientens data i Sundhedsplatformen (SP), for sundhedspersoner uden ordinær adgang til SP f.eks.
fra kommuner. Kommunale sundhedspersoner kan således via SP-Link få læseadgang til SP’s informationer om borgere, som sundhedspersonen har en
behandlerrelation til.
SP-Link bliver lige nu afprøvet på syv udvalgte enheder i København og Frederiksberg Kommune for at afdække, hvad en fuld udbredelse af SP-Link giver
af muligheder ift. et styrket samarbejde mellem sektorer, samt hvad der kræves af teknisk og organisatorisk implementering. På grund af COVID-19 blev
den planlagte opstart og kick-off medio april udskudt. Dog vurderede projektorganisationen, at det under COVID-19 udbruddet kunne være af stor værdi
for nogle af de kommunale enheder at få adgang til opslag i SP. Enhederne fik
derfor tilbud om opstart og Københavns Kommunes akutplejeenhed på Vigerslevhus valgte at starte op allerede primo april. Efterfølgende er Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og de øvrige fem andre enheder i Københavns Kommune ligeledes kommet på.
Tilbagemeldingen fra de kommunale brugere er, at oplysningerne er nyttige og
personalet er positive. SP-Link bliver bl.a. anvendt til at se svar på prøver, herunder COVID-test, planlagte tider til undersøgelse på hospitalet samt behandlingsplaner for patienterne. Der vil blive gennemført evaluering af brugen af
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SP-Link i oktober. SP-Link vil forhåbentlig medvirket til bedre digital kommunikation til umiddelbar gavn for borgerne, da sundhedspersonerne i kommuner
og på hospitalet i højere grad får adgang til de samme oplysninger, og dermed
kan kommunikere ud fra den samme viden om patientens behandling.
Signaturindsats 2: Varetagelse af behandlingsansvar i kommunerne
To af de indsatser, som er blevet foreslået til styrkelse af samarbejdet om det
nære sundhedsvæsen ved drøftelserne i Kommunekontaktudvalget (KKU),
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) og Kommunekontaktrådet (KKR), er
bedre adgang til specialistrådgivning og udbredelse af elementer fra ”Tværsektoriel Stuegang” herunder stuegang på kommunale enheder.
Siden 2017 har der været et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omkring Frederiksberg Kommunes
Døgnrehabilitering. Det overordnede formål med samarbejdet er at skabe
sammenhængende forløb af høj kvalitet for borgere og patienter på det somatiske akutområde. Samarbejdet har borgeren/patienten i centrum og har fokus
på at styrke det tværsektorielle samarbejde. Dette gøres ved, at Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital stiller en speciallæge til rådighed fra Geriatrisk Afdeling. Lægen er til stede på døgnrehabiliteringen i dagtid på hverdage og udfører nødvendige lægefaglige opgaver for borgere, der er indlagt på døgnrehabiliteringen. Aften/nat, weekender og helligdage er der mulighed for direkte telefonisk rådgivning ved geriatrisk speciallæge på Bispebjerg-matriklen. Lægen
rådgiver sundhedspersonale omkring borgerens behandling og har mulighed
for at indlægge borgeren på Bispebjerg Hospital, hvis det vurderes nødvendigt. Frederiksberg Kommune afholder udgiften for lægens tilstedeværelse på
døgnrehabiliteringen samt rådgivningen ved speciallæge. Dette sikre altså
både adgang til specialistrådgivning i kommunen hele døgnet, og at lægen
kan tilset de borgere, der opholder sig på døgnrehabiliteringen.
Derudover drøftes der på nuværende tidspunkt muligheden for at opbygge et
samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital, hvor der skal planlægges og implementeres en struktur omkring varetagelse af behandlingsansvar for borgere, der opholder sig på de midlertidige døgnpladser i Københavns Kommune.

Samordningsudvalg Bornholm
Det bornholmske samordningsudvalg har nedsat en gruppe som arbejder med
brugen af den regionale akutbil i det primære sundhedsvæsen. I gruppen deltager kommune, hospital og almen praksis og en brugerrepræsentant fra
Samordningsudvalget.
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Der arbejdes med en model som udspringer af behovet for en akut systematisk vurdering af borgere i eget hjem eller plejehjem, så borgeren kan undgå
unødvendige indlæggelser. Målet er en smidig ordning, som også tilgodeser,
at akutbilen skal bruges til blåt blink - 112 udrykninger. Bilen - den såkaldte
gult blink bil (GBB) - kan aktiveres gennem praktiserende læge eller 1813 med
deltagelse af den kommunale akutfunktion.
Der påtænkes en prøveperiode visiteret af Allinge lægehus på KOL-patienter i
november & december i dagtid. GBB er forsynet med et CRP-apparat.
Senere tænkes gult blink bilen brugt også af ambulante behandlinger i eget
hjem ordineret og styret af Bornholms hospital f.eks. iv behandlinger i eget
hjem.
Det er forventningen, at GBB på længere sigt kan bruges til mange vurderinger og behandlinger, hvor egen læge ikke kan nå på akut hjemmebesøg pga
afstanden og subakutte behandlinger i eget hjem.

Psykiatriens samordningsudvalg
Signaturprojekt: Implementering af strukturerede netværksmøder med
brug af den fælles skabelon for netværksmøder.
Signaturprojekt på det psykiatriske område skal være med til at sikre en fælles
og sammenhængende indsats for borgerne.
Det indstilles derfor til Tværsektoriel strategisk styregruppe og Sundhedskoordinationsudvalget, at samordningsudvalgene på det psykiatriske område arbejder med implementering af strukturerede netværksmøder, herunder med
brug af den fælles skabelon for netværksmøder som signaturprojekt.
I den fælles skabelon for netværksmøder operationaliseres arbejdet med netværksmødet, og der fokuseres på at inddrage borgeren i planlægningen og afviklingen af mødet, idet der skal tages udgangspunkt i borgerens behov og
ønsker, når netværksmøder planlægges.
Implementering af strukturerede netværksmøder kommer til at omfatte alle
psykiatriske centre og alle kommuner på både voksenområdet og børne- og
ungeområdet.
Der vil i projektperioden blive arbejdet med den konkrete opgave med implementering af strukturerede netværksmøder, herunder med fokus på, hvem der
har ansvar for at invitere til og deltage i netværksmøder, samt hvem der skal
følge op på netværksmøder. Derved arbejdes der også med rolle og ansvars-
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fordeling i opgaven. I signaturprojektet vil der derudover være fokus på, hvornår og hvordan det vil være hensigtsmæssigt at inddrage praksisområdet i arbejdet med strukturerede netværksmøder.
I signaturprojektet vil alle samordningsudvalg på det psykiatriske område arbejde med implementering af strukturerede netværksmøder, herunder brugen
af den fælles skabelon.
Ift. businesscase bemærkes, at der ikke flyttes opgaver ift. tidligere, men at
parterne varetager de opgaver de hver især har ansvar for. Det er formen for
afholdelse af netværksmøder, der er mere struktureret og dermed i højere
grad understøtter den fælles opgave ift. de borgere, der både har brug for behandling i psykiatrien og for støtte fra kommunen.
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Center for Sundhed

Unge med psykisk sygdom
og afhængighed
Opgaveudvalgets forslag til tre
principper for unge og deres
pårørendes møde med psykiatri og
kommuner
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Kort intro til opgaveudvalgets arbejde
• Vi har holdt fire møder, hvor vi har hørt oplæg og
drøftet egne erfaringer og udfordringer.
• Vi har formuleret tre principper. For hvert princip
beskriver vi først en række udfordringer og derefter
vores anbefalinger.
• For alle anbefalinger vil der være benspænd, der
står i vejen. Det kan fx være nuværende lovgivning
eller silotænkning på tværs af sektorer. Vi
overlader det nu til Region Hovedstaden og
kommunerne at samarbejde om de rette løsninger.
• Principper, udfordringer og anbefalinger kan læses
på de næste slides – de præsenteres i tilfældig
rækkefølge.
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Hvem er vi i opgaveudvalget,
og hvad er baggrunden for vores arbejde?
• Tre unge som tidligere har været i
behandling for psykisk sygdom og misbrug.
• Fire pårørende til unge som er eller har
været i behandling for psykisk sygdom og
misbrug.
• To borgmestre fra Region Hovedstaden
• Tre medlemmer af regionsrådet
• Fagpersoner fra Region Hovedstadens
Psykiatri

Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 13-11-2020

Fra opgaveudvalgets kommissorium:
”Opgaveudvalget for unge med psykisk sygdom
og afhængighed skal finde nye løsninger på de
udfordringer, som unge med psykisk sygdom
og en samtidig afhængighed samt deres
familier oplever.
Udvalget skal pege på, hvordan regionen kan
samarbejde med bl.a. kommunerne om en
bedre behandling af både den psykiske sygdom
og den unges afhængighed.”

Punkt nr. 7 - Drøftelse: Ramme for 1. temadrøftelse vedr. samtidig psykisk sygdom og
misbrug
Bilag 1 - Side -4 af 10
Region Hovedstaden
Center for Sundhed

Opgaveudvalgets forslag til principper
1. De unge og deres pårørende skal mødes med
forståelse for den enkeltes ressourcer og med fokus
på de ønsker og behov, som alle har uanset sygdom
og misbrug
2. De unge og deres pårørende skal møde en
koordineret og sammenhængende indsats
3. De unge og deres pårørende skal opleve fleksibilitet,
så indsatsen passer til den enkeltes livssituation
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1. Forståelse og fokus på det enkelte menneske
Udfordringer
A. Det kan være svært at skabe kvalitet i sit liv, når man både har en psykisk lidelse og et
misbrug. Hvordan skaber man et liv udenom sygdommen og misbruget?
B. Flere har oplevet at være nødt til at lyve om deres misbrug for at blive i den psykiatriske
behandling, og omvendt kan det være en forhindring for misbrugsbehandlingen, hvis man
åbent fortæller om sin psykiske sygdom.
C. Man bliver fastholdt i en negativ oplevelse af både sig selv og af andre, når man under og
efter behandlingen har problemer med at få gang i sit liv igen. Der mangler hjælp til at få
at få en hverdag både under og efter behandlingen.
D. Borgeren vil måske ikke give samtykke til at dele oplysninger på tværs af region og
kommune pga. frygt for sanktioner.

5
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1. Forståelse og fokus på det enkelte menneske
Anbefalinger
A. At blive forstået og mødt i øjenhøjde er afgørende for, at det enkelte menneske kan være
parat og motiveret til at tage imod hjælp og behandling.
B. Man må som mennesker aldrig reduceres til en journal med en sygdom og et misbrug.
Alle har ressourcer. Og alle har brug for drømme og har håb og ønsker til fremtiden.
C. Væk med de ”forkerte døre” der afviser patienter med enten psykisk lidelse eller et
misbrug.
D. Regionen skal hjælpe de unge og deres pårørende med at finde deres egen vej igennem
den psykiske lidelse. Misbruget og dermed også misbrugsbehandlingen skal altid være en
del af den psykiatriske behandling – også når du ikke er indlagt.
E. Der skal være et højere informationsniveau omkring misbrug og psykiske lidelser, så
misbruget i højere grad bliver accepteret som en del af det enkelte menneske.
6
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2. Koordinering og sammenhæng
Udfordringer
A. Der er et stort tab af viden på tværs af offentlige instanser, bl.a. fordi der er stor udskiftning
blandt sagsbehandlere. Det kan opleves nedværdigende at skulle fortælle sin historie igen
og igen.
B. Det er svært for én, der er syg (eller er pårørende til den unge) at få et overblik over de
mange aktører, der er på banen samtidigt.
C. Den psykiatriske behandling hos regionen er ikke altid koordineret med de enkelte
kommuners misbrugsbehandling. Det kan for det første være svært at skulle holde styr på
flere forløb, hvis man er syg. Og for det andet påvirker misbruget den psykiske sygdom,
ligesom den psykisk sygdom påvirker misbruget – men behandlingen foregår flere steder og
med flere som har ansvaret.
D. Det er et for stort spring at skifte fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
7
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2. Koordinering og sammenhæng
Anbefalinger

•
• .

A. Der er behov for én koordinerende fagperson, som både har ansvar for den tværgående koordinering
mellem kommune og region og indsigt i den enkeltes liv. Netværksmøderne mellem borgeren og alle
relevante aktører er med til at skabe sammenhæng i behandlingen. Møderne skal være endnu mere
forpligtende og med meget konkrete referater - og alle deltagere skal have mandat til at kunne træffe
beslutninger på mødet.
B. Der er brug for lange og koordinerede forløb på tværs af region og kommuner, hvor der er plads til
tilbagefald og hele tiden et fast placeret ansvar for at følge op på aftaler.
C. Frontpersonalet i region, kommune og almen praksis skal være bedre til at reagere på forskellige
signaler og sætte én i kontakt med den rette person i systemet – der må ikke være nogle forkerte døre.
Der skal være flere misbrugskonsulenter i både den ambulante psykiatri og hos kommunerne.
D. Misbrugsbehandlingen foregår samme sted som den psykiatriske behandling – både når du er indlagt
eller er i ambulant behandling. Det giver bedre patientforløb og er mere meningsfuldt for den enkelte.
8
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3. Fleksibilitet i den enkeltes livssituation
Udfordringer
A. De fleste medlemmer af udvalget har oplevet at være blevet kastebold imellem flere forskellige
systemer og instanser. Nogle gange har det givet dem en oplevelse af, at det har været med til
at forværre sygdommen.
B. Det er svært at skabe den rette fleksibilitet og balance for den syge og nogle gange også for
systemet selv, når der i et liv med sygdom både er gode og dårlige perioder. Der kan være en
stor spændvidde i et liv med psykisk sygdom og misbrug.
C. Det kan være svært at begå sig i et eller flere systemer, når man ikke kender de ’rigtige’
begreber og kan det rigtige fagsprog – og det gælder særligt for patienter uden
ressourcestærke pårørende. Det kan være svært at kende alle muligheder og rettigheder.

9
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3. Fleksibilitet i den enkeltes livssituation
Anbefalinger
A. Behandlingsindsatsen skal altid tilpasses den enkeltes behov. Der skal være et bedre individuelt blik på det
enkelte menneske, fra den første henvendelse eller opmærksomhed og igennem hele forløbet, så man bliver
sendt i den rigtige retning.
B. Alle fagpersoner på tværs af sektorer skal vide, hvordan de håndterer unge med dobbeltdiagnoser. Der skal
laves detaljerede forløbsbeskrivelser for samarbejdet mellem regionen, de praktiserende læger og
kommunerne for at koordinere og tilrettelægge en fleksibel indsats.
C. Det skal være muligt at få hjælp igen, hvis man oplever tilbagefald og fx ikke længere kan klare sig uden en
ydelse, man ellers har frasagt sig, fordi man er kommet videre.
D. Indsatsen tilpasses den enkeltes livssituation, og misbrugsbehandlingen skal i højere grad koordineres med
den ambulante behandling i psykiatrien.
E. Der er brug for et forpligtende samarbejde mellem regionen og kommunernes ungeindsatser – fx igennem
fast tilstedeværelse af medarbejdere fra psykiatrien i kommunens jobcentre.
10
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1.0 Indledning
Styrelsen for patientsikkerhed har i november 2019 udsendt to nye vejledninger for hhv. fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg.
Link til film og vejledninger:
https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/den-sidste-tid/
Det fremgår af begge vejledninger, at uanset om det er borgeren selv, den behandlingsansvarlige hospitalslæge eller borgerens egen læge, der fravælger
genoplivning eller livsforlængende behandling, er dette også gældende, når
patienten overgår fra en sektor til en anden. I begge vejledninger fremgår det
derfor, at der ved sektorskift skal orienteres skriftligt om evt. ændring i behandlingsniveau (”ændring i behandlingsniveau” dækker både fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling).
Nedenfor er udkast til aftale mellem sundhedssektorerne i hovedstadsregionen i forhold til, hvordan man ved hjælp af eksisterende elektroniske MedCom
standarder kommunikerer elektronisk på tværs af sektorgrænser ved ændring
i en borgers behandlingsniveau.
Udkastet er udarbejdet i regi af en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentation af almen praktiserende læger, Region Hovedstadens akutberedskab, kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen.
Udgangspunktet for aftalen er, at de to vejledningers krav til indhold af information, der skal videregives, overholdes.1 Det skal derfor fremgå hvilken sygdom/tilstand beslutningen om ingen genoplivning og fravalg af livsforlængende
behandling er taget ud fra.
Det er i aftaleudkastet valgt alene at kommunikere over sektorgrænser i forbindelse med at borgeren overgår til anden sundhedssektor og der har været
en behandlingsansvarlig læge involveret i dette. Dette betyder, at f.eks. hospi-

Det skal i relevant omfang journalføres, hvilke oplysninger der er modtaget
fra andre sundhedspersoner, hvilke sundhedsfaglige vurderinger der er foretaget, og hvilken information der er givet til patienten, nærmeste pårørende m.fl.
Det skal også journalføres, hvilke oplysninger der er videregivet til andre sundhedspersoner. Selve beslutningen om fravalg genoplivning og/eller livsforlængende behandling skal derudover fremgå tydeligt og være placeret et lettilgængeligt sted i journalen.
1
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talerne alene får information om behandlingsniveau for de borgere som henvises fra egen læge, hospice eller udkørende læge fra Regionens Akutberedskab 1813. For borgere med akut opstået sygdom/ulykkestilfælde kendes borgens behandlingsniveau ikke nødvendigvis. Dette er en særlig udfordring for
Region Hovedstadens Akutberedskab.
For at løse ovenstående problemstilling bør der arbejdes for, at der nationalt
etableres en database med borgernes aktuelle behandlingsniveau, som alle
parter i sundhedsvæsenet kan tilgå fra deres respektive it-systemer.
Endeligt skal det noteres, at der er udfordringer med elektronisk kommunikation til/fra social- og psykiatriområdet / botilbud og i forhold til Akutberedskabets ambulancefolk/reddere, der skal transportere patienten mellem de forskellige sektorer. Her foreslås mere håndholdte arbejdsgange.

2.0 Kommunikationsaftale ved ændring i behandlingsniveau.
Som udgangspunkt skal nedenstående aftale om benyttelse af MedCom standarder til tværsektoriel kommunikation omkring borgernes aktuelle behandlingsniveau benyttes. I akutte situationer kan beslutningen meddeles mundtligt, men dette skal hurtigst muligt følges op skriftligt via elektronisk kommunikation.
Hvis der ikke foreligger dokumentation for ændring i behandlingsniveau for en
given person, skal genoplivning og livsforlængende behandling som udgangspunkt altid forsøges/fortsættes.

3.0 Borgerens behandlingsniveau ændres i forbindelse
med besøg hos/af egen læge
Er der i forbindelse med en borgers besøg hos/af egen læge aftalt ændringer i
behandlingsniveauet, skal der ske følgende tværsektorielle kommunikation.
3.1 Borgere med kommunale omsorgs- og sundhedsydelser
Kommunen orienteres via korrespondancemeddelelsen-DIS91 i umiddelbar
forlængelse af lægebesøg. Denne skal stiles til den kommunale ”Hjemmesygepleje” i borgerens bopælskommune.
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3.2 Borgere med ophold på sociale- og socialpsykiatriske botilbud eller
lignende (afventer afklaring om hvorvidt der er overenskomstmæssig
dækning for den foreslåede kommunikation for området)
Kommunen orienteres via korrespondancemeddelelsen-DIS91 i umiddelbar
forlængelse af lægebesøg. Kommunerne har forskellig organisering af området, så enten skal den stiles direkte til det pågældende botilbud eller til den
kommunale enhed for ”Handicap og psykiatri”.
Flere kommunale sociale- og socialpsykiatriske områder/tilbud kan endnu ikke
modtage elektroniske MedCom meddelelser. I disse tilfælde skal kommunen/det kommunale botilbud orienteres telefonisk.2
3.3 Ved henvisning af borgeren til kommunal akutfunktion
Den kommunale akutfunktion orienteres via ”henvisning til kommunal akutfunktion- XREF22”. Frem til denne er implementeret, benyttes korrepondancemeddelelsen-DIS91.
3.4 Ved henvisning af borger til hospitalsindlæggelse/akutmodtagelsen/ambulant besøg
Hospitalet orienteres via sygehushenvisning-REF01.
3.5 Ved henvisning af borger til hospice
Hospice orienteres via sygehushenvisning-REF01.
3.6 Region Hovedstadens Akutberedskab transport af borgere fra egen
læge til kommunal-akutfunktion/hospital/hospice
For alle borgere med behov for transport med Regionens Akutberedskab fra
egen læge til kommunal-akutfunktion /hospital/ /hospice dokumenterer ambulancepersonale/reddere, borgerens aktuelle behandlingsniveau i det
præhospitale patientjournalsystem, ved at tage foto af lægejournal med deres
tablet tilknyttet deres journalsystem. 3
Sker patienttransporten ikke i umiddelbar forlængelse af lægebesøg, medgives borgeren et print af journal fra egen læge, som borgeren selv må vise ved
evt. befordring af ambulance/reddere.

2

På K29 møde i juni 2020 opfordres alle kommuner til at kunne modtage korrespondancemeddelelser på
det sociale og socialpsykiatriske område inden medio 2021

3

Uddrag fra VIP om Ambulancetransporter af patienter mellem hospitaler i Region Hovedstaden. I den
præhospitale patientjournal skal det dokumenteres, såfremt der er truffet beslutning om, at der ikke skal forsøges genoplivning i tilfælde af hjertestop. Dokumentationen foretages konkret ved, at der med det indbyggede kamera i PPJ-tablet, tages billede af det journalafsnit i patientens journal,
som beskriver, at der ikke skal forsøges genoplivning i tilfælde af hjertestop. Det er den behandlingsansvarlige læges ansvar, at journalnotatet er gældende.
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Bliver patienten henvist til hospital/kommunal-akutfunktion/hospice uden forudgående fysisk fremmøde hos egen læge eller i forbindelse med hjemmebesøg af egen læge, er der ikke mulighed for at borgerens aktuelle behandlingsniveau kan dokumenteres i det præhospitale patientjournalsystem via foto.
Ambulancepersonalet/reddere orienteres i disse tilfælde mundtligt.
Figur 1.Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation fra egen læge om behandlingsniveau
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4.0 Borgerens behandlingsniveau ændres under hospitalsophold
Er der i forbindelse med en borgers indlæggelse eller (akut)ambulante besøg
på et hospital aftalt ændringer i behandlingsniveauet, skal der ske følgende
tværsektorielle kommunikation i forbindelse med at borgeren forlader hospitalet.
4.1 Ved udskrivning af borger fra hospital
Patientens egen læge orienteres via udskrivningsepikrisen-DIS01.
Modtager borgeren kommunale sygepleje- eller omsorgsydelser, eller er der
behov for dette efter udskrivning, orienteres kommunen i udskrivningsrapportens - XDIS18 ”felt 30 Fremtidige aftaler (planer i SP-regi)”. Her anføres at der
er ”sket ændring i behandlingsniveau”.
Da den fulde information vedrørende ændring i behandlingsniveau ikke kan
stå i udskrivningsrapporten, fremsendes desuden korrespondancemeddelelseDIS91 med information om borgerens aktuelle behandlingsniveau til den kommunale ”Hjemmesygepleje” i borgerens bopælskommune. Korrespondancemeddelelsen sendes med overskriften ”Genoplivning og behandlingsniveau”.
Sendes denne uden for dagtimer eller i weekender, skal der tillige følges op
telefonisk, da kommunerne alene er forpligtigede til at læse korrespondancemeddelelser i dagvagterne.
Bor borgeren på et kommunalt/regionalt socialt- eller socialpsykiatriske botilbud eller lignede, orienteres botilbuddet via print af lægenotat, som patienten
medgives ved udskrivelse.
Henvises borgeren til en kommunal akutfunktion, skal kommunen orienteres
via henvisningen til kommunal akutfunktion-XREF22.
4.2 Efter borgernes akut ambulante besøg på hospitalet – (efter ophold
på akutmodtagelse/skadestue vurderingsspor under 48 timer på hospital) eller ambulante besøg
Patientens egen læge orienteres i umiddelbar forlængelse af borgerens;



akut ambulante besøg via den akutambulante epikrise-DIS03.
ambulante besøg via den ambulante epikrise-DIS02.

Modtager borgeren kommunale ydelser eller er der behov for dette efter det
(akut)ambulante besøg, orienteres den kommunale ”hjemmesygepleje” i borgerens bopælskommune via korrespondancemeddelelsen-DIS91. Korrespondancemeddelelsen sendes med overskriften ”Genoplivning og behandlingsniveau”

Elektronisk orientering over sektorgrænser ved fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling

Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 13-11-2020

Side 8

Punkt nr. 9 - Beslutning: Tilpasset aftale om brug af elektronisk kommunikation over
sektorgrænser ved ændringer i behandlingsniveau
Bilag 1 - Side -9 af 17

Sendes denne uden for dagtimer eller i weekender, skal der tillige følges op
telefonisk, da kommunerne alene er forpligtigede til at læse korrespondancemeddelelser i dagvagterne.
Bor borgeren på et kommunalt socialt- eller socialpsykiatrisk botilbud, orienteres botilbuddet om borgerens aktuelle behandlingsniveau via print af lægenotat om behandlingsniveau, som patienten medgives ved afslutning af besøg.
4.3 Ved henvisning til hospice efter hospitalskontakt
Henvises borgeren til hospice efter endt indlæggelse/(akut)ambulant besøg
orienteres hospice via sygehushenvisningen-REF01.
4.4 Region Hovedstadens Akutberedskabs transport af borgere fra hospital til eget hjem/plejehjem/botilbud/kommunal-akutfunktion/hospice
For alle borgere med behov for transport med Regionens Akutberedskab fra
hospital til eget hjem/plejehjem/botilbud/kommunal-akutfunktion/hospice dokumenterer ambulancepersonale/reddere, borgerens aktuelle behandlingsniveau
i det præhospitale patientjournalsystem ved at tage foto af borgerens journal i
Sundhedsplatformen.
Figur 2. Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation fra hospitaler om behandlingsniveau
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Figur 2. Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation fra hospitaler om behandlingsniveau
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5.0 Borgers behandlingsniveau ændres i forbindelse med
indlæggelse på hospice
Er der i forbindelse med en borgers indlæggelse på et hospice aftalt ændringer i behandlingsniveauet, skal der ske følgende tværsektorielle kommunikation i forbindelse med at borgeren forlader hospice.
Overføres borger til hospitalsbehandling, orienteres hospitalet via sygehushenvisningen-REF01.
Overføres borgeren til kommunal omsorg – sygepleje-plejehjem, orienteres
kommunen via korrespondancemeddelelsen sendt til ”hjemmesygeplejen”.
Sendes denne uden for dagtimer eller i weekender, skal der tillige følges op
telefonisk, da kommunerne alene er forpligtiget til at læse korrespondancemeddelelser i dagvagterne.
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Overføres borgeren til kommunens social og psykiatriområde/botilbud orienteres kommunen via korrespondancemeddelelsen sendt til ”handicap/socialområde” eller direkte til botilbud. Sendes denne uden for dagtimer eller i weekender, skal der tillige følges op telefonisk, da kommunerne alene er forpligtiget til
at læse korrespondancemeddelelser i dagvagterne.
Kan kommune/ botilbud ikke modtage korrespondancemeddelelser, orienteres
der telefonisk og borgeren gives kopi af lægenotat med retur til botilbud.
Egen læge orienteres via korrespondancemeddelelsen.
Figur 3. Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation fra hospice om behandlingsniveau
Fra

Til

MedCom standard

Andet

Hospice

Hospitals Indlæggelse

Sygehus henvisningREF01

Besøg på akut- ambulatoriet

Sygehus henvisningREF01

Kommunal
hjemme(syge)pleje
/plejehjem

Korrespondancemeddelelsen-DIS91

Sendes denne uden for
dagvagten eller i weekender skal den tillige følges
op telefonisk

Kommunalsocialt psykiatrisk område/ botilbud

Korrespondancemeddelelsen-DIS91

Kan kommune /botilbud
ikke modtage korrespondancemeddelelser, medgives borgeren print af lægejournal og der tages telefonisk kontakt.

Egne læge

Korrespondancemeddelelsen-DIS91

Transport med Regionens Akutberedskab
Hospice

Hospital/Eget hjem/plejehjem/botilbud

Elektronisk orientering over sektorgrænser ved fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling

Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 13-11-2020

Foto af lægenotat fra hospice

Side 11

Punkt nr. 9 - Beslutning: Tilpasset aftale om brug af elektronisk kommunikation over
sektorgrænser ved ændringer i behandlingsniveau
Bilag 1 - Side -12 af 17

6.0 Borgerens behandlingsniveau ændres i forbindelse
med besøg af udkørende læge fra Akuttelefonen 1813
Er der i forbindelse med en borger har besøg i eget hjem af udkørende læge
fra Akuttelefonen 1813 aftalt ændringer i behandlingsniveauet, skal der ske
følgende tværsektorielle kommunikation.
6.1 Egen læge
Patientens egen læge orienteres i umiddelbar forlængelse af udkørende læge
fra Akuttelefon 1813’s besøg via ”lægevagtsepikrise-DIS06”
6.2 Borgere med kommunale omsorgs- og sundhedsydelser
Kommunen orienteres via korrespondancemeddelelsen-DIS91 i umiddelbar
forlængelse af udkørende læge fra Akuttelefon 1813’s besøg. Denne skal stiles til den kommunale ”Hjemmesygepleje” i borgerens bopælskommune. Frem
til denne er implementeret, forventelig 2021, skal der tages telefonisk kontakt.
6.3 Borgere med ophold på sociale- og socialpsykiatriske botilbud eller
lignende
Kommunen orienteres via korrespondancemeddelelsen-DIS91 i umiddelbar
forlængelse af lægebesøg. Kommunerne har forskellig organisering af området, så enten skal den stiles direkte til det pågældende botilbud eller til den
kommunale enhed for ”Handicap og psykiatri”. Frem til denne er implementeret forventelig 2021, skal der tages telefonisk kontakt.
Flere kommunale sociale- og socialpsykiatriske tilbud kan ikke modtage elektroniske MedCom meddelelser. I disse tilfælde skal kommunen/det kommunale botilbud orienteres telefonisk.
6.4 Ved henvisning af borgeren til kommunal akutfunktion
Den kommunale akutfunktion orienteres via ”henvisning til kommunal akutfunktion- XREF22”. Frem til denne er implementeret, skal der tages telefonisk
kontakt.
6.5 Ved henvisning af borger til hospitalsindlæggelse/akut modtagelsen/ambulant besøg
Hospitalet orienteres via sygehushenvisning-REF01.
6.6 Region Hovedstadens Akutberedskab transport af borgere i forlængelse af besøg af udkørende læge fra Akuttelefonen til kommunal-akutfunktion/hospital/hospice
For alle borgere med behov for transport med Regionens Akutberedskab efter
et hjemmebesøg af læge fra Akuttelefonen-1813 til kommunal-akutfunktion
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/hospital/ /hospice dokumenterer ambulancepersonale/reddere, borgerens aktuelle behandlingsniveau i det præhospitale patientjournalsystem ved at tager
foto af udkørende læge fra Akuttelefonen 1813s lægenotat.
Figur 4.Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation fra udkørende
læge fra Akuttelefonen 1813 om behandlingsniveau
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7.0 Ved besøg af udkørende læge fra Akuttelefonen 1813
initieret af kommunen
Det sker, at det kommunale personale på plejehjem, sociale- eller socialpsykiatriske botilbud mm. eller i forbindelse med hjemmebesøg, foranlediger, at der
bliver tilkaldt en udkørende læge fra akuttelefonen 1813 for at tilse en borger.
7.1 Besøg i eget hjem
Den udkørende lægen fra Akuttelefonen 1813 kan alene tage højde for borgerens aktuelle behandlingsniveau, hvis der ved hjemmebesøg foreligger kopi af
lægenota fra egen læge/hospital/hospice. Dette dokumenteres i akutlægesystemet ved at tage dette.
7.2 Besøg på plejehjem eller sociale- socialpsykiatriske botilbud
Foretages der lægebesøg af udkørende læger fra akuttelefonen 1813 på plejehjem/botilbud, er det kommune der orienterer om borgerens aktuelle behandlingsniveau. Dette dokumenteret i akutlægesystemet ved at tage foto af
borgerens journal i omsorgssystem/ af den kommunale journal.

Figur 5. Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation når kommunen initierer besøg af udkørende læge fra Akuttelefonen 1813 til borger en hospitalskontakt
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Bilag: Uddrag fra Styrelsen for patientsikkerhed to vejledninger
Fra vejledning om fravalg af genoplivning
Information af øvrige sundhedspersoner
Når den behandlingsansvarlige læge har truffet beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg, skal lægen informere relevante øvrige sundhedspersoner
om beslutningen.
Lægens beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg er også gældende efter
sektorskifte, selvom behandlingsansvaret overgår til andre, fx ved indlæggelse
og udskrivelse. Ved indlæggelse skal beslutningen videreformidles til
præhospital enhed og sygehus, fx i henvisningen. Tilsvarende skal sygehuslægen formidle sin beslutning til præhospital enhed, den praktiserende læge
og eventuelt modtagende behandlingssted,
fx hjemmesygeplejen eller plejecenter, ved udskrivelse eller overflytning. Den
praktiserende læge kan som udgangspunkt orienteres via epikrisen, mens øvrige sundhedspersoner, herunder i præhospitale enheder og på plejecentre,
orienteres særskilt. Det indebærer, at de skal informeres direkte og så vidt
muligt skriftligt, jf. også pkt. 3.
Information af andre sundhedspersoner om patientens fravalg
Den behandlingsansvarlige læge skal informere relevante øvrige sundhedspersoner om patientens beslutning, for at sikre at patienten ikke forsøges genoplivet i tilfælde af hjertestop.
Patientens beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg er også gældende efter sektorskifte, selvom behandlingsansvaret
overgår til andre, fx ved indlæggelse og udskrivelse. Beslutningen skal videreformidles til præhospital enhed og sygehus ved indlæggelse, fx i henvisningen. Tilsvarende skal sygehuslægen formidle patientens beslutning til
præhospital enhed, patientens praktiserende læge og eventuelt modtagende
behandlingssted ved udskrivelse eller overflytning. Den praktiserende læge
kan som udgangspunkt orienteres via epikrisen, mens øvrige sundhedspersoner, herunder i præhospitale enheder og på plejecentre, orienteres
særskilt. Det indebærer, at de skal informeres direkte og så vidt muligt skriftligt, jf. også pkt. 3.
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Fra vejledning om fravalg af livsforlængende behandling
5.1 Den behandlingsansvarlige læges ansvar for at informere øvrige
sundhedspersoner og behandlingssteder om beslutningen
Når patienten eller den behandlingsansvarlige læge har truffet beslutning om
fravalg af livsforlængende behandling, jf. pkt. 3.1 og 3.2, skal lægen informere
de relevante øvrige sundhedspersoner om beslutningen, så de kan handle i
overensstemmelse med denne.
Beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling er også gældende efter
sektorskifte, selvom behandlingsansvaret overgår til andre, fx ved indlæggelse
og udskrivelse. Ved indlæggelse skal beslutningen videreformidles til
præhospital enhed og sygehus, fx i henvisningen. Tilsvarende skal sygehuslægen formidle beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling til
præhospital enhed, den praktiserende læge og eventuelt modtagende behandlingssted ved udskrivelse eller overflytning. Den praktiserende læge kan
som udgangspunkt orienteres via epikrisen, mens øvrige sundhedspersoner,
herunder i præhospitale enheder og på plejecentre, orienteres særskilt. Det indebærer, at de skal informeres direkte og så vidt muligt skriftligt, jf. også pkt.
5.3.
Hvis den behandlingsansvarlige læge vurderer, at beslutningen om fravalg af
livsforlængende behandling skal ændres, skal lægen informere de relevante
øvrige sundhedspersoner og behandlingssteder.
5.2 Øvrige sundhedspersoners ansvar for at overlevere information om
beslutningen
Hvis patienten opholder sig i eget hjem, bor på plejecenter eller lignende og
overgives af de øvrige sundhedspersoner på stedet til videre behandling i
præhospitale enheder, på sygehuse eller andre behandlingssteder uden involvering af den praktiserende læge, fx ved akut indlæggelse, skal de informere
det modtagende behandlingssted om beslutningen om fravalg af livsforlængende behandling – uanset om beslutningen er truffet af lægen eller patienten
selv.
5.3 Skriftlig information mellem behandlingssteder, når livsforlængende
behandling er fravalgt
Alle beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder revurderinger, skal overleveres skriftligt mellem forskellige behandlingssteder. Angivelsen af beslutningen skal være tydelig, jf. også pkt. 8 om journalføring. I
akutte situationer kan beslutningen meddeles mundtligt, men dette skal hurtigst muligt følges op skriftligt.
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Orientering om fravalg af genoplivning over sektorgrænser:
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Forløbsprogram for KOL
Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

1 Indledning
Forløbsprogrammet for KOL er den sygdomsspecifikke regionale udmøntning af Sundhedsstyrelsens
generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom.
Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for
en given kronisk sygdom. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den
sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen samt koordinering og kommunikation
mellem alle de involverede parter.
Målet er at sikre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser i et sygdomsforløb, at sikre,
at de involverede sundhedsprofessionelle og patienten har en ensartet og fælles målsætning med forløbet, at
personalet har eller tilegner sig de nødvendige kompetencer samt at sikre, at de enkelte komponenter i et forløb
giver de klinisk bedst opnåelige resultater.
Forløbsprogrammet skal understøtte patienten med kronisk sygdom i mobilisering og udnyttelse af egne
ressourcer. Bedre forløb kan kun opnås, når den informerede aktive patient møder det velforberedte proaktive
behandlerteam. Patienten skal inddrages i et ligeværdigt, tæt samarbejde med de sundheds-professionelle for
at kunne indgå aktivt i beslutninger om behandling, fastsættelse af mål for indsatsen og deling af information
om sygdommen.
Forløbsprogrammet skal sikre, at sundhedsvæsenet, med patienten i centrum og på tværs af sektorer, tilgodeser
relevante sundhedsfaglige behov i forløbet af en kronisk sygdom, hvor almen praksis, hospitaler og det
kommunale sundhedsvæsen indgår i et integreret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
Forløbsprogrammet for KOL fungerer som den regionale retningslinje for KOL.
Den primære målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger er fagpersoner i praksissektoren, på hospitaler
og i kommuner, som møder patienter med KOL. Andre personer, som ønsker indsigt i behandling, kontrol og
rehabilitering af patienter med KOL, kan ligeledes med fordel læse programmet.
Forløbsprogrammerne for kronisk sygdom er udarbejdet på baggrund af en fælles model etableret i enighed
mellem kommuner, almen praksis og hospitaler. Kernen i modellen er, at tværfaglige og tværsektorielle
arbejdsgrupper udarbejder sygdomsspecifikke forløbsprogrammer, der bygger på de konkrete erfaringer, der
allerede er gjort i Region Hovedstaden.

1.1 Faglige opdateringer – de væsentligste ændringer

1
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Forløbsprogrammet er i 2020 revideret primært på baggrund af ændringer som følge af overenskomst for almen
praksis 2018 og telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL. Forløbsprogrammet, som er fra
2009, blev senest revideret i 2014.

2. Patientgruppe
Ud fra estimater over KOL-forekomst i Danmark (ref. 1) blev det i forbindelse med udarbejdelse af
forløbsprogrammet i 2014 skønnet, at der i Hovedstadsregionen var omkring 120.000 personer med KOL heraf
10.000 patienter med spirometrisk svær og meget svær KOL.
På baggrund af en fremskrivning af befolkningsudviklingen til 2018-tal er det samlede estimat for borgere med
KOL ændret til ca. 129.000. I figur 1 ses den anslåede opdeling af de ca. 129.000 patienter med KOL (ref. 1
og 2). GOLD-klassificeringen forklares i afsnit 3.5.
Figur 1:
FEV1 %

GOLD A

GOLD B

GOLD C*

GOLD D*

Total

> 80

57522

5808

719

175

64224

50-80

42058

12375

486

466

55385

30-50

3793

3904

112

467

8276

< 30

151

642

4

77

874

Total
103523
22729
1321
1185
128758
* Beregninger er kun baseret på patienter med 2 exacerbationer, og der er ikke medregnet patienter med 1
indlæggelse.
Med tiltagende klinisk sværhedsgrad af KOL nedsættes patienternes funktionsniveau. Efterhånden medfører
den tiltagende åndenød angst for at bevæge sig, og patienterne får en meget stillesiddende livsform. Der opstår
en “ond cirkel” med dårlig kondition, åndenød, angst og social isolation som de vigtigste komponenter.
Den medicinske behandling af KOL er langtfra altid tilstrækkelig til at bryde denne onde cirkel, da de fleste
patienter med fremskreden KOL, selv under en optimal medicinsk behandling, oplever betydende åndenød ved
fysisk anstrengelse. Det gælder derfor om at bryde den onde cirkel så tidligt som muligt.
2.1 Diagnoser
Forløbsprogrammet omfatter personer med diagnosen KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, som er
defineret på baggrund af en lungefunktionsundersøgelse – spirometri, i henhold til danske og internationale
guidelines. Det vil sige luftvejsobstruktion med en ratio EV1/FVC < 0,7 påvist ved spirometri efter
bronkodilatation.
Det er patienter, som i almen praksis registreres med diagnosekoden R95 i henhold til “Udvidet dansk ICPCkodesystem” (ref. 3), og i hospitalsvæsenet registreres med diagnosekoden J44.X i henhold til ICD-10
diagnosekoder (ref. 4).
Der bør foretages registrering af diagnoser for alle personer med KOL, uanset om diagnosticering finder sted
hos læge i primærsektoren eller i hospitalssektoren. Ansvaret for registrering påhviler den læge, der stiller
diagnosen.
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Herudover skal der arbejdes hen imod, at alle kontakter, der vedrører personens KOL, registreres i såvel almen
praksis, det kommunale sundhedsvæsen som det specialiserede sundhedsvæsen.
Rygere med normal lungefunktion er ikke omfattet af forløbsprogrammet.
Referencer:
(1) Lange et al. Substantial need for early diagnosis, rehabilitation and treatment of cronic obstructive
pulmonary disease. Danish Medical Journal 59 (4), 2012
(2) Lange et al. Prediction of the Clinical Course of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Using the New
GOLD Classification, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 186, 2012
(3) Udvidet dansk ICPC: International Classification of Primary Care (kan konverteres til ICD10 kode)
(4) ICD10: International Classification of Disease 10. Udgave
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3. De sundhedsfaglige indsatser
I dette kapitel gennemgås de kliniske retningslinjer for KOL, og alle stadier i et KOL-forløb fra den primære
forebyggelse og tidlige opsporing over diagnosticering og udredning til behandling, rehabilitering, opfølgning
og terminal KOL. Endvidere beskrives stratificering af KOL-patienter, behandlingsansvar og telemedicinsk
hjemmemonitorering til patienter med KOL.

For oversigt over de sundhedsfaglige indsatser vedrørende KOL henvises til bilag 1.

3.1 Kliniske retningslinjer
Patienter, der har fået stillet diagnosen KOL, tilbydes behandling, opfølgning og rehabilitering i henhold til
følgende retningslinjer:
Nationale retningslinjer
• National Klinisk Retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL, Sundhedsstyrelsen, 2018
• Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL, Sundhedsstyrelsen, 2017
• Danske KOL-Guidelines, Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2017
• KOL i almen praksis
Udredning – diagnostik, behandling – opfølgning, rehabilitering. Klinisk vejledning, Dansk Selskab
for Almen Medicin, 2017
• Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL- og hjerte-karsygdom, Mølsted, Dall, Hansen, Beyer, Region Hovedstaden, 2013
Internationale retningslinjer
• Chronic obstructive pulmonary disease – management of chronic obstructive pulmonary disease in
adults in primary and secondary care.
National Institute for Clinical Excellence, http://www.nice.org.uk, 2018
• Standards for the diagnosis and Management of patients with COPD. American Thoracic Society and
European Respiratory Society; 2014
• Global Initiative for Clinical Obstructive Lung Disease GOLD, http://www.goldcopd.org

3.2 Primær forebyggelse
Registrering af rygestatus
Da rygning er den altovervejende årsag til KOL, skal patientens aktuelle rygestatus registreres i journalen.
Dette er en indikator i DR-KOL databasen.
Hjælp til rygestop
Rygere, der behandles i almen praksis, hos speciallæge, hospital og i kommunalt regi, som er motiverede for
at holde op med at ryge, skal tilbydes hjælp til rygestop. Støtten kan bestå af individuel rådgivning evt.
kombineret med medikamentel behandling eller rygestopkursus (ref. 1, 2 og 3).
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Selvom rygere med normal lungefunktion ikke er omfattet af forløbsprogrammet, anbefales det, at også disse
personer, på linje med patienter med KOL, tilbydes motiverende samtale med henblik på rygestop.

3.3 Tidlig opsporing af KOL
Jo tidligere sygdommen opdages, jo tidligere kan der iværksættes behandling og motiveres til
livsstilsændringer med henblik på at bremse sygdommens udvikling. Risikoen for udvikling af KOL er særlig
stor blandt rygere, eks-rygere og personer, der er ansat i risikoerhverv. Der bør være særlig opmærksomhed
på følgende tre grupper i forhold til at opdage KOL tidligt:
1. Patienter over 35 år, der ryger eller er eks-rygere samt har et eller flere lungesymptomer, tilbydes
lungefunktionsundersøgelse (spirometri) med henblik på at få stillet diagnosen KOL så tidligt som muligt.
Patienter, der har andre risikofaktorer for udvikling af KOL, bør have samme tilbud (ref. 4). Lungefunktionsundersøgelsen foregår som udgangspunkt i almen praksis.
2. Patienter over 35 år, der er ansat i risikoerhverv og har et eller flere lungesymptomer, tilbydes
lungefunktionsundersøgelse og en vurdering af, om arbejdet er en betydende faktor for udvikling af KOL. I
givet fald overvejes henvisning til Arbejds- og Miljømedicinsk klinik samt anmeldelse til Arbejdstilsynet (ref.
4).
3. Patienter over 35 år, som ryger eller er ansat i risikoerhverv, og hvor spirometri ikke har givet holdepunkter
for KOL, tilbydes spirometri med højst 2 års interval med henblik på at få stillet en eventuel KOL-diagnose så
tidligt som muligt (ref. 4).
Som udgangspunkt er det den praktiserende læge, som har opgaven vedr. tidlig opsporing af KOL. Dog er det
vigtigt, at alle sundhedsprofessionelle, som møder borgere med et eller flere af ovenfor nævnte risikofaktorer,
oplever et ansvar for at opfordre borgeren til at blive undersøgt mhp. en eventuel KOL-diagnose.
3.4 Diagnosticering
Diagnosen stilles på baggrund af ryge- og erhvervs-anamnese, symptomer samt spirometrifund. Ved spirometri
måles FEV1 og FVC (eller VC), og herefter foretages en beregning af FEV1 / FVC % samt af FEV1 i % af
forventet værdi. En obstruktivt nedsat lungefunktion er karakteriseret ved nedsat FEV1 / FVC ratio.
KOL diagnosen forudsætter, at man påviser FEV1 / FVC < 70 % efter bronkodilatation. Grænsen er fastlagt i
internationale vejledninger
3.5 Vurdering af KOL-sygdommens sværhedsgrad
Tidligere har klassifikationen af patienter med KOL primært været baseret på den spirometriske
sværhedsgrad, FEV1 i procent af forventet værdi. Nu foretages klassifikationen på baggrund af dyspnøgrad
og antal eksacerbationer eller indlæggelser for KOL, mens lungefunktionsnedsættelsen angives separat.
Således inddeles patienterne i kategorierne A, B, C og D i henhold til nedenstående diagram (fig. 2). Ved
vurdering af en patient med KOL skal følgende dokumenteres:
FEV1 % af forventet værdi efter bronkodilatation, MRC dyspnøgrad, antal eksacerbationer eller indlæggelser
for KOL det seneste år og komorbiditeter. Behandlingen tilpasses i forhold til den samlede vurdering af
sygdommens sværhedsgrad (5).
Figur 2: Klassifikation
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Få symptomer

Mange symptomer

D
0-1 eksacerbationer pr. år

A
MRC 1-2
CAT<10

MRC 3-5
CAT>=10

Sværhedsgrad bedømt ved spirometri
Alle patienter med KOL skal have målt FEV1 og på baggrund af denne måling have vurderet sværhedsgraden
af sygdommen med henblik på at målrette behandlingen efter sygdommens aktuelle sværhedsgrad (ref. 4 og
5):
GOLD stadie I: FEV1 > 80% forventet
Stadie II: FEV1 50-79 forventet
Stadie III: FEV1 30-49% forventet
Stadie IV: FEV1 <30% forventet eller < 50% forventet med samtidig respirationsinsufficiens.
Sværhedsgrad bedømt på baggrund af åndenød (dyspnø)
Patienter med KOL skal have vurderet graden af dyspnø relateret til aktivitet ved Medical Research Councils
dyspnøskala (MRC-skala). Scoringen på MRC-skalaen er et godt udtryk for patientens prognose, og resultatet
har betydning for beslutningerne vedrørende medicinering og rehabilitering.
Ved MRC ≥ 3 er der indikation for KOL-rehabilitering. Det samme gælder ved MRC ≤ 2 ved muskelsvækkelse
eller lavt aktivitetsniveau. (ref. 6)
MRC er ikke en tilstrækkelig skala til at måle effekten af interventioner som fx rehabilitering, og her anvendes
mere følsomme skalaer, fx COPD assessment test (CAT).

Sværhedsgrad bedømt ved eksacerbationer
Patienter med KOL skal have registreret antal eksacerbationer og indlæggelser for KOL inden for det sidste
år. Antallet af eksacerbationer kan – foruden ved rygestop – reduceres ved medicinsk behandling og
influenzavaccination. Sværhedsgraden af eksacerbationer kan reduceres ved KOL-rehabilitering (ref. 5).

3.6 Udredning af komorbiditeter
Diagnosticering af tilstødende sygdomme (komorbiditeter) og følgetilstande
Da patienter med KOL ofte har mange andre kroniske sygdomme, er det vigtigt at diagnosticere og behandle
disse, idet andre samtidige sygdomme har betydning for patientens funktionsniveau og prognose. Ved
årskontrol bør der således tages stilling til, om patienten er i risiko for at udvikle hyppigt forekommende
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komorbiditeter. Det drejer sig især om hjerte-kar-sygdom, angst/depression, diabetes og osteoporose, der
udredes og behandles jf. gældende vejledninger. DEXA-scanning bør foretages hvert 2. år hos patienter i
kategori C og D, som pga. lav lungefunktion og/eller hyppige prednisolonbehandlinger er i særlig risiko for at
udvikle osteopeni/osteoporose. Stratificeringen vil pege på, hvem der har ansvaret. Screening for angst og
depression kan med fordel foretages i almen praksis. Så ses der tegn herpå ved fx årskontrol på hospitalet, kan
der gøres opmærksom på dette i en epikrise.
Lav Fri Fedt Masse (FFM) er en prædiktor for øget risiko for genindlæggelse som følge af KOL-eksacerbation
og korrelerer til reduceret gangdistance og livskvalitet. FFM korrelerer således også til rejsesætte-sig-testen, der kan opfattes som mål herfor (se bilag 2). Utilsigtet vægttab og undervægt er selvstændige
risikofaktorer for øget mortalitet og sygelighed uafhængigt af graden af lungefunktions-nedsættelse.
Adipositas kan også være forbundet med øget belastning for patienter med KOL, der bør screenes for abnorm
ernæringsstatus mhp. ernæringsterapi og rådgivning.

Patienter under 50 år bør endvidere screenes for alfa-1-antitrypsinmangel.

Patienter med KOL i kategori C og D kan udvikle kronisk respiratorisk insufficiens og bør med henblik på
vurdering af behov for hjemmeiltbehandling undersøges for iltmangel i blodet ved pulsoxymetri eller Apunktur ved saturation < 92 % (4, 5).

Avanceret lungemedicinsk udredning
Patienter med mange eksacerbationer, udtalt åndenød samt diskrepans mellem de spirometriske fund og
symptomer bør tilbydes avanceret lungemedicinsk udredning omfattende fx CT af thorax, udvidet
lungefunktionsmåling (fx diffusionskapacitet, gangtest, ekkokardiografi m.m.)

3.7 Behandling og rehabilitering
Beslutning om den enkelte patients behandling og rehabilitering træffes på baggrund af en samlet vurdering af
sygdommens sværhedsgrad og patientens behov. Den sundhedsfaglige indsats omfatter som udgangspunkt
medicinsk behandling, telemedicin, rygeafvænning, fysisk træning, patientundervisning, kostvejledning,
psykosocial støtte samt vejledning i forhold til daglige aktiviteter og formidling af hjælpemidler. Visse
patientgrupper vil have gavn af at modtage ovenstående elementer som led i et standardiseret KOLrehabiliteringsprogram (ref. 4 og 5).
Sygdomsspecifik patientuddannelse
Se senere under egenomsorg.
Rygeafvænning
Patienter med KOL, som ryger, skal tilbydes en motiverende samtale og hjælp til rygeafvænning og informeres
om skaderne ved fortsat rygning. Rygeafvænningen kan bestå af individuel rådgivning, information om
muligheden for supplerende farmakologisk behandling samt rygestopkursus (ref. 1).
Medicinsk behandling
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Patienter med KOL bør tilbydes relevant medicinsk behandling, som svarer til sygdommens sværhedsgrad i
henhold til de nationale og internationale kliniske retningslinjer. Behandlingen omfatter sygdommen i
stabilfasen og i forbindelse med eksacerbationer, jf. figur 3.
Behandling af eksacerbation skal ske i henhold til vejledningen fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk
Lungemedicinsk Selskab og internationale guidelines.
Farmakologisk behandling
Alle patienter skal tilbydes influenzavaccination samt rygestop og rehabilitering som anført. Den medicinske
behandling foreslås udført som beskrevet i figur 3.
Figur 3: Farmakologisk behandling af stabil KOL
Trin
Behandlingsforslag
1

LABA (Long acting beta-antagonist) el. LAMA (Long-acting muscarine antagonist)

2

LABA og LAMA

3

LABA og LAMA og ICS (Inhaled corticosteroids)

Trin 1 – gives til patienter med:
• Få symptomer – ingen eksacerbation/indlæggelse
Trin 2 – gives til patienter med:
Mange symptomer og/eller ≥ 1 årlig eksacerbation/indlæggelse
Trin3 – gives til patienter der:
På trods af behandling med LABA og LAMA (eller LABA og ICS ved ACO) har fortsatte symptomer og/eller
gentagne eksacerbationer/indlæggelser

Inhalationssteroid (ICS) gives i lavest mulige effektive dosis som tillæg til patienter, der på trods af behandling
med både LABA og LAMA har mange symptomer, én eller flere eksacerbationer/indlæggelser årligt og/eller
ved mistanke om astmatisk komponent, som f.eks. eosinofile højt i – eller over – normalområdet.
ICS anbefales opstartet i lav- eller middeldosering. Yderligere optrapning til middel eller højdosisbehandling kan overvejes/forsøges, hvis effekten udebliver; men ICS bør seponeres igen, hvis patienten slet
ikke responderer på behandlingen.
Enkelte patienter, specielt hvis de har både astma og KOL - Asthma-COPD Overlap (ACO), med symptomer
og/eller med ≥ 1 årlig eksacerbation/indlæggelse, kan indledningsvis behandles med LABA og ICS i lavest
mulige effektive dosis.
Behandling af samtidige sygdomme (komorbiditeter)
Når væsentlige komorbiditeter er påvist, skal disse behandles i henhold til de etablerede kliniske retningslinjer.
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Behandling med hjemmeilt og forstøverapparat
Patienter med hypoxi i stabilfasen af sygdommen skal tilbydes behandling med ilt i hjemmet. Patienter med
KOL, som ikke kan anvende pulverinhalator kan have glæde af behandling med inhalationsaerosol på spacer,
der giver en langt bedre medicindeponering og anbefales generelt til aerosol-behandling.
Enkelte patienter bør tilbydes hjemmebehandling med et forstøverapparat (ref. 5).
Telemedicin
Som en del af den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL tilbydes
som nærmere beskrevet i afsnit 3.13. telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter i alle kommuner og
lungeambulatorier i Region Hovedstaden.
Fysisk træning
Det er evident, at fysisk træning som en del af KOL-rehabilitering har en positiv effekt på træningskapaciteten, åndenød, udholdenhed, funktionsniveau og livskvalitet. Lungefunktionen bedres
ikke ved fysisk træning, men træning kan via effekt på muskulaturen og den kardiorespiratoriske
kondition medføre et reduceret ventilatorisk krav ved en given submaksimal arbejdsbyrde.
Patienter med KOL bør tilbydes relevant fysisk træning. Anbefalinger for fysisk træning er beskrevet i
Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (2018).

Vejledning i forhold til daglige aktiviteter
Ergoterapeutisk intervention har til formål at styrke patienternes selvstændighed og selvhjulpenhed i forhold
til daglige aktiviteter i tæt samarbejde med patienterne og deres pårørende. Strategier og metoder skal
tilrettelægges under hensyntagen til sygdommens sværhedsgrad.
•

•

•

For patienter, der endnu ikke er belastede af åndenød og nedsat funktionsniveau, handler indsatsen
om at fastholde de aktiviteter i hjemmet, der involverer de store muskelgrupper. F.eks. vaske og hænge
tøj op, støvsuge, havearbejde, leg med børn mm. Desuden handler det om gennem
rådgivning/vejledning i energibesparende principper og teknikker at fastholde arbejdslivet.
For patienter, der er fysisk svækkede af deres KOL, handler indsatsen om at lære kompenserende
strategier og metoder. F.eks. tage bad, lave mad, køre bil og forflytninger ud fra energibesparende
principper, prioritering af aktiviteter i hverdagen samt rådgivning og vejledning til pårørende.
For patienter, der er invaliderede af KOL, er fokus på hvilestillinger, lejring, tryksårsforebyggelse,
generel aflastning, forflytninger, energibesparende principper, rådgivning og vejledning af pårørende.

Træning i hverdagslivets aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte borgers valg af aktiviteter, hvorfor det
nødvendigvis må være individuelt tilrettelagte forløb i forhold til funktionsniveau ved progression af
sygdommen.
Ernæring
Ernæringsintervention kan omfatte ernærings-screening, kostvejledning, samt ernæringsterapi og har til formål
at identificere og behandle utilsigtet vægttab eller fremme en bedre livsstil. Det anbefales rutinemæssigt hos
patienter med KOL.
Ernæringsscreening omfatter BMI, vægtændring samt nyligt kostindtag.
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Kostvejledningen kan bestå af en kostanamnese og på baggrund heraf vejledning og råd om valg af fødevarer
og måltidsmønster. Vejledningen kan udvides med anbefaling om energi- og/eller proteinrige ernæringstilskud
i individuelt tilpassede mængder. Ved behov henvises patienten til klinisk diætist.
Ernæringstilskud anbefales ved en eller flere af følgende omstændigheder:
• BMI < 20,5
• Nedsat kostindtag
• Utilsigtet vægttab ≥ 10 % over 6 mdr. eller ≥ 5 % over 3 måneder
• Nedsat muskelmasse (fedtfri masse (FFM))
Til svært overvægtige patienter (BMI > 30) med KOL anbefales vægttab i kombination med fysisk træning,
såfremt de ikke er i ernæringsrisiko.

Standardiseret rehabiliteringsprogram
Et standardiseret rehabiliteringsprogram anbefales til patienter i kategori B og D og bør overvejes til
patienter i kategori A og C ved muskelsvækkelse eller lavt aktivitetsniveau. (ref. 4 og 6). Et nyt studie fra
Region Hovedstaden peger på, at tele-rehabilitering til de patienter, som ikke har mulighed for, eller ønsker at
møde op fysisk på rehabiliteringshold, har ligeså stor gavn af superviseret on-line hjemmetræning (ref. 15).
Ved rehabilitering forstås en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og
fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske,
psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på
borgerens hele livssituation og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.
Væsentlige elementer i et standardiseret rehabiliteringsprogram er tilbud om
• rygeafvænning
• fysisk træning
• kostvejledning
• sygdomsspecifik patientuddannelse tilpasset patienter med svær sygdom
• psykosocial støtte.
De enkelte elementer er beskrevet i afsnit 3.7 og 3.8.

3.8 Støtte til egenomsorg
Patientens evne til at udøve egenomsorg og tage aktivt del i sygdomsforløbet er en vigtig faktor i forhold til
det samlede behandlingsresultat.
Der skal fokuseres på patientens egenomsorgskapacitet, og informationsindsatsen bør tilrettelægges
individuelt herefter.

Patientuddannelse
Vejledning til patienten om sygdommen, behandlingen og forebyggelse af progression af sygdommen er en
integreret del af behandlingen i almen praksis, kommune og på hospital.
Sygdomsspecifik patientuddannelse
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Patienter med KOL bør tilbydes sygdomsspecifik patientuddannelse med henblik på at styrke
handlekompetence, autonomi og livskvalitet. Patientuddannelsen skal give patienten med KOL kendskab til
sygdommens karakter samt effekten af forebyggelse, behandling og rehabilitering. Uddannelsen kan gives
tidligt i forløbet, f.eks. som informationsmøder om KOL eller livsstilskursus til patienter i kategori A, og
uddannelsen skal indgå i rehabiliteringsforløb til patienter i kategori B, C og D.
Patientuddannelsen bør omfatte følgende emner:
• Sygdommen, behandlingsmuligheder og prognose
• Livet med KOL og håndtering af dyspnø/angst,
• betydningen af rygestop,
• betydningen af opretholdelse af daglige aktiviteter,
• betydningen af fysisk træning og en optimal ernæringstilstand,
• inhalationsteknik, herunder korrekt anvendelse af inhalationsdevices,
• håndtering af akutte sygdomsforværring (eksacerbationer), evt. suppleret med individuelle
handleplaner og
• ved behov undervisning i brugen af hjælpemidler, herunder iltapparater og forstøverapparat.

Undervisningen kan gives enten som holdundervisning eller som individuel undervisning, og kan forestås af
fagpersoner med kompetencer inden for området (f.eks. sygeplejerske, læge, fysioterapeut, ergoterapeut og
diætist). Når undervisningen gives som holdundervisning, forstærkes værdien af undervisningen på grund af
muligheden for erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem deltagerne (ref. 8).
Generel patientuddannelse
Den sygdomsspecifikke patientundervisning kan suppleres med undervisningsprogrammet “Patientuddannelse
– lær at leve med kronisk sygdom”, hvor patienter underviser andre patienter med
kronisk sygdom i et struktureret forløb med fokus på håndtering af livet med kronisk sygdom. Programmet
kan ikke erstatte den sygdomsspecifikke patientuddannelse (ref. 9).
Psykosocial støtte
Mange patienter med KOL har brug for støtte til egenomsorg, og der bør foretages en individuel vurdering af
patientens psykosociale situation herunder afdækning af mulig depression. Endvidere skal der tages stilling til
specielle behov og hjælp med relevante tilbud.
For patienten med KOL er det vigtigt at have et netværk, der kan være med til at forhindre social isolation
samt være med til at støtte og vejlede til øget egenomsorg. Netværket kan bestå af den nære familie og venner,
men mange har dertil brug for et netværk af ligestillede – nemlig andre patienter med KOL. Etableringen af
sådanne patientnetværk kan eksempelvis organiseres i regi af patientforeningerne.

Der bør endvidere være tilbud til de pårørende i form af undervisningstilbud og netværksmøder.

3.9 Opfølgning af patienter med diagnosticeret KOL
Da KOL-sygdommen har tendens til at progrediere selv efter rygestop, skal patienter med KOL mindst en gang
årligt have en samtale med lægen om status for deres KOL og planlægning af behandling, og herunder specifikt
have vurderet medicinsk behandling, motion, kost, vægt og risiko for osteoporose (ref. 1 og 5).
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Formålet med at følge patienter med KOL regelmæssigt er at understøtte/medvirke til at fastholde opnåede
adfærdsændringer og dermed forebygge sygdommens progression. Herunder især motivere til/fastholde
rygestop, fysisk aktivitet (rejse-sætte-sig-teste kan være vejledende ved afdækning af rehabiliteringsbehov)
samt kontrollere korrekt og hensigtsmæssig brug af medicin. Figur 4 angiver indholdet i en årskontrol for
KOL.
Figur 4 · Indhold i årskontrol

Indhold i årskontrol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnoseregistrering
FEV1 % af forventet
MRC
Rygestatus
Eksacerbationer
Influenzavaccination
BMI
Fysisk aktivitet
Tegn på Hypoxæmi
Komorbiditet
Medicinstatus
Patientens formulerede
behandlingsmål
• Sygdomsspecifik undervisning
på baggrund af patientens
informationsbehov
• Afdækning af rehabiliteringsbehov
• Stratificering herunder aftale om
næste kontrol

www.DSAM KOL-vejledning

3.10 Stratificering
Alle patienter skal stratificeres med henblik på planlægning af den relevante indsats. Stratificeringen er ikke
statisk, idet den enkeltes tilstand kan forværres eller forbedres. Figur 5 beskriver model for stratificering.
Stratificeringen afhænger af værdien af lungefunktionen FEV1 i procent af forventet, graden af åndenød MRC,
antallet af eksacerbationer, optræden af indlæggelseskrævende eksacerbationer, men også hypoxi,
ernæringsstatus og komorbiditet vægtes i stratificeringen.
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Figur 5: Model for KOL-stratificering
Patient

Niveau

Vejledende stratificering
(OBS! Komorbiditet)

A

Lav risiko
– Få symptomer

1

Almen praksis
Interval: 12 mdr.

B

Lav risiko
– Mange symptomer

2

Almen praksis
Interval: 12 mdr.*

C

Høj risiko
– Få symptomer

2

Almen praksis
Interval: 12 mdr. samt efter behov**

D

Høj risiko
– Mange symptomer

3

Lungemedicinsk Ambulatorium
Interval: 12 mdr. samt efter behov.
Patientgrupper, hvor
behandlingsansvaret er hospitalets,
fremgår af afsnit 3.10.

* Patienten bør henvises til lungemedicinsk ambulatorium ved behov, fx utilstrækkelig effekt af
standard KOL-behandling, usikker diagnose, komorbiditeter.
** henvises til lungemedicinsk ambulatorium efter behov fx ved gentagne eksacerbationer, hypoxi
(SAT < 92% i hvile).

Stratificering af den tværfaglige indsats
Der skelnes mellem 3 niveauer.
Niveau 1
Patienter med KOL i kategori A, kan ses af praktiserende læge til årskontrol og derudover efter behov.
Patienterne bør opfordres til regelmæssig fysisk aktivitet. Det bør overvejes at tilbyde rehabilitering til
patienter med muskelsvækkelse eller lavt aktivitetsniveau.

13

Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 13-11-2020

Punkt nr. 10 - Beslutning: Revision af KOL forløbsprogram
Bilag 1 - Side -14 af 30
Niveau 2
Patienter med KOL i Kategori B og C bør følges regelmæssigt af praktiserende læge (ved årskontrol samt efter
behov) afhængigt af, om tilstanden er stabil og af graden af åndenød, antallet af eksacerbationer, hypoxi,
ernæringsstatus og komorbiditet.
Alle patienter i kategori B (MRC ≥3) bør tilbydes rehabilitering. Tilbuddet bør overvejes til patienter i kategori
C (MRC≤ 2) med muskelsvækkelse eller lavt aktivitetsniveau. Rehabiliteringen finder sted i kommunalt regi.
Niveau 3
Patienter med KOL i kategori D, hvor behandlingsansvaret i henhold til overenskomst for almen praksis er
hospitalets, følges med årlig vurdering i lungemedicinsk speciallægeambulatorium og efter behov i
ambulatoriet. Patienter i kategori D, hvor behandlingsansvaret er almen praksis, følges med årlig kontrol og
efter behov. Patienterne kan drøftes med specialistrådgivningen i lungemedicinsk ambulatorium. Patienterne
skal efter en konkret vurdering tilbydes rehabilitering i enten hospitalsregi eller kommunalt regi.
3.11. Behandlingsansvar
Af overenskomstaftalen for almen praksis 2018 følger, at almen praksis som hovedregel har
behandlingsansvaret for alle tilmeldte patienter med diagnosticeret KOL (med udgangspunkt i
Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL”) med undtagelse af
nedenstående undergrupper, hvor behandlingsansvaret ligger på hospitalet:
• Patienter i GOLD gruppe D, som har hyppige eksacerbationer (2 eller flere om året)
• Patienter, hvor KOL er kompliceret som følge af svære udvidelser på bronkiegrenene (bronkieektasier)
• Patienter med meget svært nedsat lungefunktion (FEV1 under 30 pct. af forventet), specielt hvis de er
potentielle transplantationskandidater, kandidater til volumenreducerende terapi eller
ventilanlæggelse og/eller har komplicerende pulmonal hypertension
• Patienter hvor man overvejer eller har iværksat behandling med noninvasiv ventilation (NIV) i
hjemmet
For patienter i langtids hjemmeiltbehandling gælder, at hospitalet er ansvarlig for iltbehandlingen, mens almen
praksis er ansvarlig for den øvrige del af KOL- behandlingen.

3.11.1. Specialistrådgivning
For at en praktiserende læge kan henvise en patient med KOL til hospital, skal den praktiserende læge efter
overenskomsten for almen praksis først have en dialog med en relevante hospitalsafdeling med henblik på
vurdering af, om den praktiserende læge kan håndtere patienten i almen praksis med den nødvendige
specialistopbakning, eller om patienten bør henvises til behandling på hospitalet.
•

•
•

•

Almen praksis bør endvidere anvende specialistrådgivningen, hvor der er tvivl om diagnose og/eller
behandling. Endvidere har flere patientgrupper, der ikke fremgår af overenskomsten, en kompleksitet,
som stiller nye krav til kompetencerne i almen praksis, hvor det vil være fagligt relevant med
specialistrådgivning, herunder:
Patienter i GOLD gruppe D, som har 1 indlæggelse med KOL eksacerbation om året (Jf. DSAM´s
kliniske vejledning og faktaark 2017)
Patienter med svært emfysem, som ikke nødvendigvis har FEV1 < 30 % men kan være kandidat til
ventilkirurgi, ultimativt transplantation og har ofte pulmonal hypertension. De er således
højrisikopatienter og svære at håndtere farmakologisk
Patienter med både KOL og astma
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•
•

Patienter i langtids-hjemmeiltbehandling
Patienter med KOL og lavt BMI < 20,5

Det kan endvidere være hensigtsmæssigt, at almen praksis indgår i dialog med hospitalets specialistrådgivning
ved patienter med komplekse problemstillinger og/eller individuelle forhold, der komplicerer
sygdomsforløbet, herunder sårbarhed.
3.12 Palliation til patienten med KOL
I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats (2017) præciseres, at målgruppen for den palliative
indsats er alle patienter med en livstruende sygdom og deres pårørende, således også patienter med KOL. (ref.
5)
Sammenlignet med kræftpatienter, har patienter med KOL palliative behov over en længere periode.
Palliation bør således igangsættes tidligt i patientforløbet. Det er yderligere vanskeligere at identificere den
terminale fase, og det kan derfor være nødvendigt at tage initiativ til samtaler med patienterne og deres
pårørende om, hvad de ønsker sig af livet, hvilken behandling de ønsker, og hvordan de forholder sig til døden,
også før de subjektivt og objektivt kan betegnes som uafvendeligt døende. (ref. 10) Redskabet Advance Care
Planning (ACP) indebærer, at der tales om planlægning af den fremtidige behandling, pleje og ønsker for den
sidste tid. (ref. 11)
Med tiltagende funktionstab skifter fokus fra KOL-orienteret livsforlængende behandling til palliativ pleje og
der bør i samarbejde med patienten og pårørende tages stilling til ophør af behandling (inklusiv hjemmeilt)
uden subjektiv effekt. Sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og medicinsk behandling justeres til bedring af den
aktuelle livskvalitet på kortere sigt og mindre fokus på eventuelle effekter og bivirkninger på længere sigt.
(ref. 12)
For at sikre tværfagligheden og kvaliteten af indsatsen, kan den palliative indsats tilrettelægges i samarbejde
med et palliativ team med udgående funktion. Fokus på koordinering af tilbud og samarbejde om patientens
behov skal ske i tæt samarbejde med almen praksis og primær sektor.
Gives oplysning om disse tilbud tidligt allerede i forbindelse med undervisning i rehabiliteringsforløb, vil det
givet for mange patienter være lettere at tage imod, når behovet måtte melde sig.

3.13. Telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med KOL
Som en del af den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL tilbydes
telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter i alle kommuner og lungeambulatorier i Region Hovedstaden
fra 2021.
Målgruppen, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde tager afsæt i Sundhedsstyrelsens
anbefalinger (ref. 13) og er nærmere beskrevet i det Sundhedsfaglige grundlag for telemedicinsk
hjemmemonitorering i Region Hovedstaden (ref. 14).
Inklusionskriterier for det telemedicinske tilbud i Region Hovedstaden:
• Diagnosen KOL er stillet ved spirometri mv.
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•

•

Borger/patient er klassificeret i GOLD gruppe D og/eller at borger/patient er i iltbehandling
(respirationsinsufficiens), og/eller, at borger/patient har palliative behov relateret til KOL.
eller
Borger/patient, der ud fra en klinisk og/eller psykosocial vurdering (fx angstproblematik) skønnes at
kunne have gavn af tilbuddet.

Forudsætninger for deltagelse:
• Borger/patient skal være i behandling eller motiveret for behandling af KOL.
• Borger/patient skal være interesseret i at deltage i telemedicinsk hjemmemonitorering og forventes
efter oplæring at kunne forstå og handle på egne symptomer og målinger.
Telemedicinsk hjemmemonitorering indebærer, at borgeren/patienten, fra eget hjem, måler kliniske værdier
(puls, iltmætning og vægt) og besvarer et spørgeskema, hvorefter borgeren/patienten, via en telemedicinsk
løsning, indsender resultaterne til faglig vurdering ved monitoreringsansvarlig sygeplejerske i enten en
kommune eller på et lungeambulatorium.
Til understøttelse af borgerens/patientens egenomsorg og mestring udarbejdes en individualiseret
selvhjælpsplan i samarbejde med en sygeplejerske, ligesom borgeren/patienten undervises i KOL og i at kunne
betjene det telemedicinske udstyr.
Målet med telemedicin til borgere med KOL er, at borger/patient oplever øget sygdomsmestring, øget tryghed
i hverdagen og færre indlæggelser.
Opgaver og ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, jf.
nedenstående figur. En del af opgaverne kan varetages af flere aktører.
Figur 6: Opgavefordeling fordelt på kommune, almen praksis og hospital
Opgave
Identifikation

Kommune

Almen
praksis

Hospital

●

●

●

●

●

Henvisning
Opstart og inclusion

●

Monitorere og handle på monitoreringsdata
Løbende patientkontakt og sygdomsmestring

●
●

Supplerende forebyggelse og rehabilitering

●

Årskontrol

●
●

●
●
●

●

●

I den telemedicinske indsats skelnes der mellem behandlingsansvar og monitoreringsansvar.
Behandlingsansvar refererer til ansvaret for borgerens behandling i henhold til forløbsprogrammet.
Behandlingsansvaret er et lægeligt ansvar.
Monitoreringsansvar refererer til ansvaret for at overvåge og følge op på borgerens monitoreringsdata,
tilstand og mestringsevne. Monitoreringsansvar er et sygeplejefagligt ansvar.
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4. Organisering af indsatsen
Forløbsprogrammet for KOL er den sygdomsspecifikke regionale udmøntning af Sundhedsstyrelsens
generiske model for kronisk sygdom. Den generiske model er bygget op omkring risikostratificering af den
kronisk syge og en gradueret indsats på baggrund af denne stratificering.
En vigtig del af programmet er en praktisk anvendelig model for stratificering af den kronisk syge med henblik
på en gradueret sundhedsfaglig indsats. Modellen for stratificering ved KOL er beskrevet i afsnit 3.10.
Bilag 1 indeholder en oversigt over organisering af den graduerede indsats baseret på stratificering

4.1 Stratificering ved KOL
Alle patienter med KOL skal stratificeres med henblik på allokering til den, på det pågældende tidspunkt, mest
hensigtsmæssige forankring af behandling og opfølgning. Stratificeringen er ikke endelig, da tilstanden kan
forbedres, stabiliseres eller forværres. Den enkelte patient bør inddrages i de konkrete overvejelser.
Stratificeringskriterier er beskrevet i afsnit 3.10.
Stratificeringen anvendes direkte ved planlægningen af den graduerede indsats.
Ansvaret for stratificeringen ligger som udgangspunkt hos den læge, der har hovedkontakten til patienten, og
stratificeringen kan i princippet foregå såvel i almen praksis som i hospitalsvæsenet. Der skal være størst mulig
konsensus om stratificeringen blandt de involverede behandlere. Som udgangspunkt bør patienten første gang
stratificeres umiddelbart efter, at diagnosen er blevet stillet. Efterfølgende foretages stratificeringen
tilbagevendende, som minimum i forbindelse med årskontrollen.
Stratificeringen afhænger af værdien af lungefunktionen FEV1 i procent af forventet, graden af åndenød MRC,
antallet af eksacerbationer, optræden af indlæggelseskrævende eksacerbationer, men også hypoxi,
ernæringsstatus og komorbiditet vægtes i stratificeringen.

4.2 Anbefaling til brug af stratificering
Anvendelsen af en stratificeringsmodel som grundlag for en fremtidig kvalitetssikret tværsektoriel indsats over
for kroniske sygdomme som KOL kræver:
• Relevant diagnostik af relevant population
• Diagnoseregistrering
• Status over sygdommens sværhedsgrad og komplikationer samt patientens uddannelsesbehov ved
debut
• Stratificering efter risiko og behandlingsbehov
• Årlig systematisk vurdering af sygdomsstatus og behov for patientuddannelse med efterfølgende
fornyet stratificering og justeret behandlingsplan
• Tværsektorielt tilgængeligt og brugervenligt system til systematisk registrering af relevante kliniske
forløbsdata.
Ved KOL er der god sammenhæng mellem, hvilket niveau risikostratificeringen placerer patienten i og
behandlingens kompleksitet.

4.3 Opsamling og anvendelse af stratificeringsdata
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Patienter og borgere skal have registreret stratificeringsniveauet for deres kroniske sygdom. Registreringen skal foregå der, hvor stratificeringen fastlægges, dvs. enten på hospitalet eller hos den praktiserende
læge. Definitioner af stratificerings-niveauer skal være identiske og entydige for at sikre korrekt registrering.
Dette vil sikre mulighed for overførsel af data mellem organisationerne. De registrerede stratificeringsdata kan
indgå som en del af de data, der registreres til DR-KOL databasen, på hospitalerne.

4.4 Fastlæggelse af minimumstandarder
En helt grundlæggende forudsætning for succesfuld implementering af de enkelte forløbsprogrammer for en
specifik kronisk sygdom er, at aktørerne på henholdsvis hospitalerne, i kommunerne og hos de praktiserende
læger bidrager med den relevante sundhedsfaglige indsats til de personer, som tilhører forløbsprogrammets
målgruppe. Et sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb af høj kvalitet for den enkelte person
med kronisk sygdom er således afhængig af, at alle parter leverer deres del af indsatsen, hvad enten det gælder
de sundhedsfaglige tilbud i relation til diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning eller støtte til
egenomsorg eller monitorering af kvalitet og effekt med tilhørende opfølgning.
I forløbsprogrammet for KOL anbefales følgende prioritering af de sundhedsfaglige indsatser. Således er A
den fastlagte minimumsstandard for sundhedsfaglige indsatser til patienter med KOL, mens B er indsatser,
som parterne kan vælge at tilbyde patienter (jf. nedenstående skema om minimumsstandarder for KOL). I
afsnit 4.5 ses en oversigt over placeringen af de enkelte indsatser med udgangspunkt i stratificeringsniveaet.
Figur 7 · Minimumstandarder

Forløbsprogram for KOL
Sundhedsfaglige indsatser

A: Minimumsstandard

Diagnostificering og stratificering

A

Medicinsk behandling

A

Standardiseret sammenhængende
rehabiliteringsprogram

A

B: Valgfrit

Enkeltstående tilbud
•

Rygeafvænning

A

•

Sygdomsspecifik patientuddannelse

A

•

Generel patientuddannelse

•

Fysisk træning
– standardiseret træningsprogram

•

Fysisk træning
– ikke standardiseret træningsprogram

B

•

Vejledning i forhol til daglige aktiviteter

B

•

Ernæringsvejledning

B

•

Psykosocial støtte

B

•

Telemedicin

B

Opfølgning af patienter med diagnosticeret KOL

B
A

A
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Det forudsættes, at de sundhedsfaglige indsatser følger anbefalingerne i forløbsprogrammet samt at tilbuddene
tilrettelægges i henhold til bedste viden og evidens inden for de enkelte indsatsområder.
Derudover forpligter de deltagende parter sig til at monitorere de standarder og indikatorer for indsatsens
kvalitet, som er fastlagt i forløbsprogrammet, samt til at varetage den tilhørende opfølgning.

4.5 Tovholder
Sundhedsstyrelsen anbefaler i rapporten “Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – generisk model”, at alle
patienter med kronisk sygdom har en tovholder, der har ansvaret for:
1. At sikre koordinering af den samlede sundhedsfaglige indsats
2. At vurdere patientens helbred løbende
3. At følge systematisk op, herunder sikre en proaktiv indsats
4. At bidrage til fastholdelse af behandlingsmål.
Tovholderen skal sikre, at patientens helbred løbende vurderes, og at behandlingen fastlægges i forhold til
sygdommens progression, samt at behandlingen er koordineret på tværs af sektorerne. Tovholderen skal følge
de anbefalinger til opfølgning og rehabilitering, der er beskrevet i forløbsprogram for KOL.
Det er som udgangspunkt patientens praktiserende læge, der har funktionen som tovholder. Den praktiserende
læge kan uddelegere dele af opgaven til praksispersonalet. For patienter med hjemmeiltbehandling (eller en
stratificering til almen praksis), som også følges i hospitalsambulatorium, kan tovholderfunktionen deles
mellem den praktiserende læge (generel tovholder) og speciallægen (specialespecifik tovholder).
Den praktiserende læge følger patienten med KOL gennem hele sygdomsforløbet og får dermed en central
rolle som tovholder i kraft af sin koordinerende, systematisk opfølgende, proaktive og fastholdende rolle. Som
tovholder indgår den praktiserende læge i et formaliseret samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, det
kommunale sundhedsvæsen samt det specialiserede niveau på hospitalet.
Arbejdstilrettelæggelsen i almen praksis skal tilgodese patientens behov for en gennemgående funktion som
tovholder, der har kendskab til patienten.
Nogle patienter har i perioder af deres sygdomsforløb kun sporadisk kontakt til almen praksis. Det er i disse
perioder særligt vigtigt, at den praktiserende læge løbende bliver orienteret i henhold til parternes aftaler om
udveksling af elektroniske informationer.
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5 Monitorering af kvalitet
5.1. Kliniske indikatorer
Den kliniske kvalitetsdatabase for KOL, DR-KOL, indsamler data på alle patienter med KOL. Databasen er
forankret i Regionernes Kliniske Kvalitets-udviklingsprogram (RKKP).
Databasen opgør resultater for 13 indikatorer for patienter med KOL. Indikatorerne har fokus på undersøgelse
og behandling af både ambulante og indlagte patienter i hospitalssektoren og der arbejdes på at inkludere
patienter fra almen praksis.
De indikatorer, der indrapporteres til DR-KOL per maj 2020, er:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Lungefunktion: Andel patienter, som får målt FEV1 og FVC mindst en gang årligt
Ernæringstilstand: Andel patienter, som får beregnet og registreret BMI mindst en gang årligt
Åndenød: Andel patienter, som får målt og registreret åndenød med MRC skalaen mindst en gang om
året
Rygning: Andel patienter, som bliver forespurgt om og får registreret rygestatus mindst en gang om
året
KOL rehabilitering: Andel af ambulante patienter med MRC-grad ≥3, som er blevet forespurgt om
gennemførelse af KOL-rehabiliteringsforløb inden for de sidste 2 år; Andel af ambulante patienter,
der påbegynder KOL-rehabiliteringsforløb i hospitalsregi, som gennemfører minimum 50 % af det
planlagte forløb; Andelen af ambulante patienter, der ved påbegyndelse af KOL-rehabiliteringsforløb
i hospitalsregi bliver vurderet ved 6-minutters gangtest; Andelen af ambulante patienter, der ved
afslutning af KOL-rehabiliteringsforløb i hospitalsregi bliver vurderet ved 6-minutters gangtest
Medicinsk behandling: Andel af ambulante patienter med MRC-grad ≥ 3, som behandles med
langtidsvirkende inhaleret bronkodilatator LAMA og LABA (herunder ULTRA-LABA) samtidig;
Andel af ambulante patienter med MRC-grad ≥3, som behandles med langtidsvirkende inhaleret
bronkodilatator LAMA og LABA (herunder ULTRA-LABA) samtidig, og som har ≥2 exacerbationer,
der behandles med inhalationssteroid
Inhalationsteknik: andel patienter behandlet med inhalationsmedicin, som får tjekket deres
inhalationsteknik mindst én gang årligt
Exacerbationer: Andel af ambulante patienter, som mindst én gang om året bliver forespurgt og får
registreret antallet af ikke-indlæggelseskrævende exacerbationer i det forløbne år
NIV-behandling: andel patienter indlagt pga. akut exacerbation, som får NIV behandling under
indlæggelsesforløbet
Genindlæggelse: andel patienter indlagt pga. akut exacerbation, som genindlægges inden for 30 dage
efter udskrivelse
Mortalitet: Andel af patienter indlagt pga. akut exacerbation, som dør inden for 30 dage efter
indlæggelse.

5.2 Analyser af forløbsprogrammets implementering og kvalitet
Center for Sundhed (CSU) og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), hvor Region
Hovedstadens monitoreringsmodel for forløbsprogrammer er forankret, afrapporterer resultaterne af
monitoreringen til samordningsudvalgene. Formålet er at give samordningsudvalgene et datagrundlag til at
følge implementeringsgrad og kvalitet af rehabiliteringsindsatsen. Monitoreringsarbejdet er en del af
sundhedsaftalen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.
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CSU og CKFF vil fra år til år udvælge særlige problemstillinger til mere dybdegående analyser.
Problemstillingerne udvælges med input fra samordningsudvalgene og andre relevante aktører. Formålet med
disse analyser er at give samordningsudvalgene indsigt i og redskaber til at håndtere de behov, de møder i det
praktiske arbejde med mennesker med kroniske sygdomme. Analyserne kan eksempelvis tage udgangspunkt i
forløbsprogrammets hovedformål: At skabe sammenhængende forløb af høj kvalitet.
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6. Implementering af forløbsprogrammet
6.1. Generelt om implementering af forløbsprogrammet
En succesfuld implementering af forløbsprogrammet kræver, at aktørerne på henholdsvis hospital, i kommune
og almen praksis bidrager med den relevante sundhedsfaglige indsats til de personer, som tilhører
forløbsprogrammets målgruppe. Dette omfatter henvisning til relevante tilbud.
Det er afgørende for anvendelse af forløbsprogrammet, at der arbejdes målrettet med den praktiske
implementering. Det er en ledelsesmæssig opgave at sikre implementeringen, og alle
medarbejdergrupper, hvad enten det er på hospital, i kommune eller almen praksis, skal gives de
nødvendige forudsætninger for, at forløbsprogrammet er et praktisk redskab, der sikrer et
sammenhængende patientforløb og en optimal udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer.
De faggrupper, der skal arbejde med forløbsprogrammet, skal have eller opnå den nødvendige viden og
kompetence og være bevidste om, hvilke krav og forventninger, der stilles til dem. Det er vigtigt, at
forløbsprogrammet lever op til de mål, der er opstillet, og at der hos alle interessenter er den
nødvendige kapacitet og prioritering til at imødekomme den beskrevne indsats.
Forløbsprogrammets tilbud og minimumsstandarder stiller både krav til opdatering af den enkelte
faggruppe og en målrettet indsats for at sikre kendskab til programmets samlede tilbud. Der skal ydes
en indsats med tværsektoriel videndeling og efteruddannelse, hvis programmets intentioner skal
indfries.
6.2. Lokal implementering af forløbsprogrammet
Alle forløbsprogrammer skal igennem en lokal implementering, som forankres i samordningsudvalgene.
Dele af implementeringen kan med fordel tilrettelægges som en proces, der sker på tværs af hele
regionen og alle kommuner. Samordningsudvalgene har ansvaret for, at der udarbejdes lokale
implementeringsplaner for det enkelte forløbsprogram. I denne proces er der, udover inddragelse af de
enkelte hospitalsafdelinger og kommuner, også behov for inddragelse af almen praktiserende læger
inklusive praksispersonale samt øvrige relevante privat praktiserende fagprofessionelle.
Udover den implementering, der skal ske fælles for hele regionen og tværsektorielt, bør der også
iværksættes en proces i hver kommune med henblik på at styrke samarbejdet mellem de ansvarlige for
de kommunale tilbud og kommunens praktiserende læger. Denne del af implementeringsprocessen vil
mest hensigtsmæssigt kunne tilrettelægges med udgangspunkt i de kommunalt lægelige udvalg (KLU).
Den mere præcise fastlæggelse af implementeringsprocessen i hver kommune samt på hospitalerne bør
aftales lokalt i samordningsudvalgene.
I de lokale implementeringsplaner under samordningsudvalgene kan følgende fokusområder indgå:
• Alle hospitaler og kommuner har tilgængelige oplysninger om tilbud på www.sundhed.dk (SOFT
portalen)
• Alle hospitaler tilretter VIP-dokumenter i henhold til forløbsprogrammet
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•

Alle kommuner sørger for, at der findes opdaterede oplysninger om ’visitationsindgangen’ (en
indgang til kommunen) på www.sundhed.dk

6.2.1. Fastholdelse/oprettelse af lokale tværsektorielle fora
Det anbefales at fastholde/oprette lokale tværsektorielle fora mhp. at drøfte og erfaringsudveksle
omkring det lokale tværsektorielle samarbejde, herunder implementering af forløbsprogrammet.
Foraene kan med fordel bestå af medarbejdere fra hhv. hospital, kommuner og relevant(e)
praksiskonsulent(er). Der er i Region Hovedstaden allerede etableret lokale fora i nogle planområder,
som holder møde 1-2 gange årligt, og der er gode erfaringer med samarbejdet.
6.3. Sundhedsfagligt Råd for lungesygdomme
Region Hovedstaden har en række sundhedsfaglige råd, som er rådgivende overfor Region
Hovedstadens direktion og ledelsessystemet i øvrigt, og som indgår i regionens kvalitetsorganisation.
Det Sundhedsfaglige Råd for lungesygdomme har deltagelse fra både de lungemedicinske afdelinger,
almen praksis, speciallægepraksis og kommunerne. I det sundhedsfaglige råd kan generelle drøftelser
vedr. KOL i Region Hovedstaden løftes, herunder tværsektorielle emner. Det sundhedsfaglige råd for
lungesygdomme kan løbende følge implementeringen af forløbsprogrammet.
6.4. Kompetenceudvikling og efteruddannelse
Medarbejdere i primær- og sekundærsektor i Region Hovedstaden, som i forskellige sammenhænge er
i direkte kontakt med mennesker med KOL har behov for videreuddannelse med henblik på tidlig
opsporing, rehabilitering og behandling af borgere med KOL.
Det er arbejdsgiverens ansvar at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til at kunne opfylde
anbefalingerne i forløbsprogrammet. Derfor skal der være fokus på at sikre, at de rette sundhedsfaglige
og sundhedspædagogiske kompetencer er til stede hos det relevante personale.
Der kan med fordel etableres kompetenceudvikling på tværs af sektorer, idet forløbsprogrammet
forudsætter en tværsektoriel forståelse og tilgang i opgaveløsningen.
I forbindelse med implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering er der udviklet et tværsektorielt elæringskoncept målrettet forskellige kompetenceniveauer, der vederlagsfrit kan benyttes. Region Hovedstaden
tilbyder desuden kursus i telemedicinsk hjemmemonitorering til kommunale monitoreringsansvarlige
sygeplejersker.
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Bilag 1 Sundhedsfaglige indsatser – Skema over sundhedsfaglige indsatser

Sundhedsfaglig indsats

Tidlig opsporing
Tidlig opsporing ved spiometri

Hvem skal tilbyde den
(Kompetencer hos
sundhedspersoner)

Hvilke patienter
skal tilbydes
indsatsen
(Stratificeringsniveau*)

Hvor kan indsatsen ligge
(Organisatorisk
forankring)

Specialuddannet sundhedspersonale
med uddannelse i spiometri

Almen praksis

Specialuddannet sundhedspersonale
med uddannelse i spiometri

Hospital
Kommune
Patientforeninger

Diagnosticering
Diagnose

Læge

Almen praksis
Hospital

Primær information i umiddelbar
tilknytning til opstart af behandling inkl. skriftligt materiale

Den læge, der stiller diagnose,
eller personale fra samme
organisation

Almen praksis
Hospital
Speciallægepraksis

Behandling
Medicinsk behandling
i stabil fase

Læge

1, 2, 3
1, 2, 3
2, 3

Almen praksis
Speciallægepraksis
Hospital

Medicinsk behandling
i akut fase

Læge

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

Almen praksis
Speciallægepraksis
Hospital

Behandling af komorbiditet

Læge

1, 2, 3
1, 2, 3
3

Almen praksis
Speciallægepraksis
Hospital

Behandling med hjemmeilt
og forstøverapparat

Læge eller specialuddannet personale
fra samme organisation

3

Hospital

Information om rygning,
fysisk aktivitet
og ernæring

Specialuddannet sundhedspersonale

1, 2, 3

Almen praksis
Kommune
Speciallægepraksis
Hospital

Udgående sygeplejerske

Specialuddannet lungesygeplejerske

3

Hospital

Rehabilitering
Rygestop
(Hold eller individuel)

Læge
Rygestopinstruktør

1, 2

Almen praksis
Kommune
Almen praksis

“spiometridage”

2, 3
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Hospital
Fysisk træning
(Hold eller individuel)

Fysioterapeuter

1, 2, 3
3

Kommune
Hospital

KOL-specifik undervisning
(Hold eller individuel)

Specialuddannet sundhedspersonale

1, 2, 3

Almen praksis
Kommune
Almen praksis
Hospital

2, 3

Ernæringsvejledning
(Hold eller individuel)

Diætist
Specialuddannet sundhedspersonale

1, 2
2, 3

Almen praksis
Kommune
Almen praksis
Hospital

Træning af handlekompetence
i forhold til daglige aktiviteter

Ergoterapeuter

1, 2
2, 3

Kommune
Hospital

Rygestop
(Hold eller individuel)

Læge
Rygestopinstruktør

1, 2

Almen praksis
Kommune
Almen praksis
Hospital

2, 3

Ikke specialiserede tilbud
Patientuddannelse (Stanford)

Uddannede ”patient-til-patient”
undervisere

1, 2, 3

Kommune,
foreninger

1, 2

Kommune,
foreninger,
private aktører

1, 2

Kommune,
foreninger,
private aktører

1, 2, 3

Kommune,
foreninger,
private aktører

Specialuddannet sundhedspersonale

>3

Sygeplejersker fra lungeambulatorier
og kommunale sygeplejersker med
telemedicinsk
kompetenceudviklingskursus

(2), 3

Almen praksis
Kommune
Hospital
Kommune
Hospital

Informationsdage

Motionshold

Netværksdannelse

Den terminale indsats
Den svære samtale

Telemedicinsk
hjemmemonitorering
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Ernæringsvejledning
(Hold eller individuel)

Diætist
Specialuddannet sundhedspersonale

1, 2
2, 3

Almen praksis
Kommune
Almen praksis
Hospital

Træning af handlekompetence
i forhold til daglige aktiviteter

Ergoterapeuter

1, 2
2, 3

Kommune
Hospital

Rygestop
(Hold eller individuel)

Læge
Rygestopinstruktør

1, 2

Almen praksis
Kommune
Almen praksis
Hospital

2, 3

Ikke specialiserede tilbud
Patientuddannelse (Stanford)

Uddannede ”patient-til-patient”
undervisere

1, 2, 3

Kommune,
foreninger

1, 2

Kommune,
foreninger,
private aktører

1, 2

Kommune,
foreninger,
private aktører

1, 2, 3

Kommune,
foreninger,
private aktører

Specialuddannet sundhedspersonale

>3

Sygeplejersker fra lungeambulatorier
og kommunale sygeplejersker med
telemedicinsk
kompetenceudviklingskursus

(2), 3

Almen praksis
Kommune
Hospital
Kommune
Hospital

Informationsdage

Motionshold

Netværksdannelse

Den terminale indsats
Den svære samtale

Telemedicinsk
hjemmemonitorering
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Bilag 2 Rejse sætte sig test
Vejledning til stoletesten

30 sek Rejse-sætte-sig test

Formål
Du skal fortsat formå at rejse og sætte dig uden
besvær.

Udstyr
Stopur (æggeur) og en højrygget stol (sædehøjde 43-44 cm) evt. med armlæn. Stolen placeres
op mod væggen for ikke at vælte.

Udførelse
Sid midt fremme på stolen med rank ryg. Fødderne
placeres fladt på gulvet.
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Armene foldes i X over brystet (eller brug evt. arm- læn til støtte).

Rejs og sæt dig så mange gange som muligt. Det er vigtigt, du kommer helt op at stå og finder balancen mellem
hvert forsøg.

Obs
Hvis du får smerter – STOP. Find ud af hvorfor.
Kontakt evt. egen læge.
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Du udførte testen med antal

gange på 30 sekunder. En god begyndelse.

Du har primært testet din muskelstyrke i underkroppen men også testet din: Balance
Kondition Bevægelighed Koordination Motorik Udholdenhed
Hurtighed Reaktionsevne
Ved at træne dagligt eller jævnligt, kan du forbedre det antal gange, du
kan klare at rejse og sætte dig på 30 sekunder.
Efter 1uge

antal

gange

Efter 2 uger

antal

gange

Efter 3 uger

antal

gange

Efter 4 uger

antal

gange

Efter 5 uger

antal

gange

Efter 6 uger

antal

gange
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Grundaftale mellem hospitalerne i Region
Hovedstaden og kommunerne i regionen om
finansiering af ledsagelse i forbindelse med
hospitalsbehandling

Baggrund og formål
Denne aftale er en grundaftale om finansiering af ledsagelse i forbindelse med
hospitalsbehandling af borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling.
Aftalen skal sørge for, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
får den nødvendige personlige hjælp og støtte til ledsagelse i forbindelse med
behandling på hospitalet.
Aftalen omfatter:
- Alle Region Hovedstadens hospitaler, herunder Region Hovedstadens
Psykiatri
- Alle 29 kommuner i regionen – herunder tilbud som kommunen enten selv
driver eller som kommunen har driftsoverenskomst med.
Den enkelte kommune og det enkelte hospital beslutter selv hvem der har ansvar
for aftaler om ledsagelse.
Aftalen tager udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet skrivelse til
Kommunernes Landsforening (KL) d. 12. august 2010 (bilag 1).
Aftalen er godkendt i Tværsektoriel strategiske styregruppe den XXXX 2020.
I forbindelse med godkendelsen er det aftalt, at der i regi af
Samordningsudvalgene kan udarbejdes supplerende tillægsaftaler gældende for de
kommuner og hospitaler, der er omfattet af det samordningsudvalg, som har
indgået tillægsaftalen.
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Tillægsaftaler kan f.eks. beskrive lokalt aftalte retningslinjer for: Kommunikation,
interne beslutningsprocedurer, vederlagsfri tilstedeværelse ved samtaler, tidsfrister
eller særlige forhold omkring medicin.
Beslutning om evaluering af grundaftalen træffes af Tværsektoriel strategisk
styregruppe. Beslutning om evaluering af supplerende tillægsaftale træffes i regi af
det samordningsudvalg, der har indgået tillægsaftalen.

Grundaftalens hovedelementer
Grundaftalen har følgende hovedelementer:
•

•
•
•
•
•

Aftalen skal sørge for, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får
den nødvendige personlige hjælp og støtte til ledsagelse i forbindelse med behandling
på hospitalet.
Aftalen gælder ved indlæggelse, ambulant behandling, undersøgelse og kontrol.
Aftalen gælder både ved akutte og planlagte forløb.
Aftalen gælder både det somatiske og det psykiatriske område.
Hospitalet har ansvaret for at vurdere behovet for ledsagelse. Tilsvarende har
hospitalet betalingsforpligtelsen. (se flow diagram)
Aftalen gælder ikke for praksissektoren.

”Ledsagelse” omfatter ledsagelse i forbindelse med transport til og fra
hospitalsbehandling samt ledsagelse under hospitalsbehandling.

Målgruppe
Samarbejdsaftalen skal sikre, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige behov får den nødvendige personlige hjælp og
ledsagelse støtte i forbindelse med behandling på hospitalet. Det kan eksempelvis
være:
•

•
•

Borgere der er stærkt prægede i deres adfærd, grundet sygdom og/eller
varigt handicap. Herunder borgere med betydeligt kognitiv
funktionsnedsættelse, borgere uden/med meget begrænset sprog og
borgere, der er udadreagerende i deres adfærd eller vurderes at reagere
særdeles uhensigtsmæssigt i uvante rammer, såsom under
hospitalsbehandling.
Borgere som til dagligt bor i pædagogiske miljøer.
Borgere som er tilknyttet en fast hjælperordning jf. Servicelovens §96 om
borgerstyret personlig assistance.

Aftalen gælder alene i de tilfælde, hvor der ikke er nogen pårørende, der kan
ledsage og give borgeren den nødvendige hjælp og støtte.
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Aftalen
•

I forbindelse med hospitalsbehandling har hospitalet forsyningspligten ift.
praktisk hjælp, og det er derfor hospitalet, der vurderer, om ledsagelse til,
fra og/eller under behandling er en forudsætning for at yde en forsvarlig
behandling.

•

Såfremt hospitalet vurderer, at der er behov for ledsagelse, kan hospitalet
anmode kommunen om at stille en medarbejder til rådighed. Hvis
kommunen accepterer, afholder hospitalet udgiften hertil. Aftale herom
indgås skriftligt (se bilag 2). Hospitalet kan ikke stille krav om
tilstedeværelse af kommunale medarbejdere. Dette gælder uanset om
hospitalet betaler eller ej.

•

Såfremt kommunen vurderer, at der er behov for ledsagelse, men hospitalet
vurderer, at dette ikke er en forudsætning for at yde en forsvarlig
behandling, afholder kommunen udgiften hertil.

Vurdering af behovet for ledsagelse skal altid ske på baggrund af en konkret
vurdering af den enkelte borgers behov for ledsagelse.
•

Aftale om ledsagelse er kun gældende på den hospitalsafdeling, hvor
aftalen er indgået. Ved overflytning til anden hospitalsafdeling/center skal
der foretages en ny vurdering af, om der forsat er behov for ledsagelse. I
givet fald skal der indgås en ny skriftlig aftale med denne afdeling.

•

Indhentning af borgerens samtykke til indgåelse af aftale om ledsagelse
sker iht. gældende lovgivning.

Generelle forpligtigelser
Vurdering af borgerens behov for ledsagelse skal ske så tidligt som muligt i
forløbet, for at sikre at borgeren får et hensigtsmæssigt behandlingsforløb.
Det er begge parters ansvar at sikre en god dialog omkring borgerens forløb.
En forudsætning herfor er:
•

At kommunen/borgerens personlige hjælpere informerer hospitalet om borgerens
aktuelle tilstand og øvrige relevante forhold, som har betydning for pleje af
borgeren.
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•

At hospitalet informerer kommunen/borgerens personlige hjælpere om,
hvad der er sket under forløbet og hvad de skal være særligt
opmærksomme på efterfølgende.

Særligt i forhold til akutte behandlingsforløb
De akutte behandlingsforløb kan bestå af enten ambulant behandling eller
indlæggelse. Behandlingsbehovet kan enten være akut opstået eller subakut, hvor
borgeren indkaldes med kort varsel.
•

Ved akut opstået behandlingsbehov vurderer kommunen, om der er behov for
ledsagelse, og sender i givet fald ledsager med.

•

Når det er muligt, kontakter kommunen akutmodtagelsen telefonisk for at
aftale ankomsttidspunkt. Dette for at minimere ventetiden for både borgeren
og det ledsagende personale. Ved den telefoniske kontakt redegør kommunen
for sin vurdering af behov for ledsagelse under hospitalsopholdet.

•

Ledsageren skal ved ankomst til hospitalet gøre opmærksom på, at han/hun er
ledsager.

•

Der er, jfr. afsnit om ”grundaftalens hovedelementer” hospitalet der ved
ankomst endeligt vurderer om der er behov for fortsat ledsagelse og indgår
aftale herom og dermed også påtager sig betalingsforpligtigelsen. (jfr.
flowdiagram)

•

Begge parter følger løbende op på den indgåede aftale, herunder om det fortsat
er relevant med ledsagelse.

Særligt i forhold til befordring
Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til borgeren i henhold
til bekendtgørelse nr. 816 af 18/06/2018 om befordring og befordringsgodtgørelse
efter Sundhedsloven.
Ansvar
•

Kommunen har ansvaret for ledsageren under ledsagelse af borgeren til,
fra og på hospitalet, som led i det almindelige arbejdsgiver ansvar.
Kommunen beholder ansættelsesforholdet, uanset at regionen afholder
udgiften til ledsagelsen..1

•

1

I de tilfælde, hvor borgeren har tilknyttet en fast hjælperordning, jf. servicelovens § 96
om borgerstyret personlig assistance, er det borgeren, der har arbejdsgiveransvaret for
ledsageren.
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Hvis ledsageren bliver påført en skade i forbindelse med ledsagelsen, skal skaden
anmeldes til kommunens arbejdsskadeforsikring.
Hvis ledsageren i forbindelse med ledsagelsen forvolder en skade på andres person
eller ting, skal skaden anmeldes til kommunens ansvarsforsikring.
Det ledsagende personale må kun udføre de opgaver, der er aftalt.
Særligt i forhold til den skriftlige aftale om ledsagelse
• Det er det enkelte hospital og den enkelte kommune der tager stilling til, hvem
der har bemyndigelse til at indgå og underskrive en aftale om ledsagelse (se
bilag 2 for aftale).

Afregning
Hospitalet afholder kommunens udgifter til ledsagelse, når der er indgået en aftale
herom mellem hospitalet og kommunen.
Aftalen indgås skriftligt, hvor opgaver mm. er specificeret (skabelon fremgår af
bilag 2). Regningen sendes elektronisk til den hospitalsafdeling/center, hvor
borgeren har været indlagt/behandlet. Såfremt borgeren er tilknyttet flere
hospitalsafdelinger/centre under behandlingen, skal der ved hver overflytning
foretages en ny vurdering og indgås en ny skriftlig aftale vedr. ledsagelse.
Regionen afholder udgifter til:
• Timer anvendt til nødvendig ledsagelse under transport til og fra hospital
• Timer anvendt til nødvendig ledsagelse under ophold på hospital
• Befordringsgodtgørelse til ledsager til og/eller fra ledsagelse (lav
kilometertakst)
• Befordringsgodtgørelse i forbindelse med vagtskifte samt til og/eller fra
ledsagelse (uden borger, eksempelvis til og/eller fra ledsagers arbejdsplads)
(lav kilometertakst)
• P-afgift på hospital, hvis betaling for parkering er påkrævet.
Regionen afregner med en fast timetakst: Taksten udgør
Hverdage fra kl. 06.00 til kl. 17.00: 287,00 kr. pr. time (2021 niveau)
Øvrige tidspunkter: 451,18 kr. pr. time (2021 niveau)

med en fast takst på 260 kr. (2017 priser) pr. time inkl. overenskomstmæssige
tillæg (dvs. dag, aften, nat, weekend og lign.). Taksten reguleres årligt efter
gældende pris og lønindeks. (se standardblanket for afregning i bilag 3)
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Bilag 1:

Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse til KL af 12. august 2010:
”Praktisk hjælp i forbindelse med behandling”

Bilag 2:

Standardkontrakt

Bilag 3:

Standardblanket for afregning

Eventuel tillægsaftale indsættes som bilag 4.
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Standard skabelon for aftale om kommunalt ansat personale, der ledsager
patienter ifm. hospitalsbehandling på Region Hovedstadens Hospitaler
(herunder Region Hovedstadens Psykiatriske Centre)

Mellem: __________________

og ________________________

Afdeling, Hospital

Kommune

Indgås følgende aftale om betaling for ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling:

Navn, adresse og CPR-nr. på patient:

Begrundelse for ledsagelse:

Ledsagerens opgaver er:

Kontaktperson hospitalsafdelingen
(Navn, telefonnummer og email):

Kontaktperson i kommunen
(Navn, telefonnummer og email):

EAN-nummer der skal benyttes i forbindelse med afregningen:
Har borgeren/værgen givet samtykke*? Sæt kryds Ja (___) Nej (__)
*Indhentning af borgerens samtykke til indgåelse af aftale om ledsagelse sker iht. gældende lovgiv-

ning.

Aftalen om ledsagelse er gældende fra __ __ ____ og ind til der ikke længere er behov for ledsagelse*
*Aftalen kan opsiges med et varsel på to døgn.
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Aftalen er kun gældende på den hospitalsafdeling, der har indgået kontrakten. Hvis patienten overflyttes til anden afdeling skal der indgås en ny aftale.

Afregning: Ved afregning skal kommunen benytte udarbejdede opgørelse over timeforbrug og befordringsomkostninger i forbindelse med ledsagelse. Ved opgørelsen benyttes vedlagte standard blanket for afregning.
Opgørelsen skal fremsendes sammen med fakturaen til hospitalet.

Supplerende oplysninger (fx oplysninger der vedrørende lokale tillægsaftaler):

For hospitalet:

For kommunen:

Dato:

Dato:

___________________________

_____________________________

*Det enkelte hospital og den enkelte kommune beslutter selv hvem der kan
indgå og underskrive en aftale om ledsagelse.

Vejledning:
Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen har indgået grundaftale om finansiering af ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling af borgere, der på grund af
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for ledsagelse i forbindelse med
hospitalsbehandling. Aftalen er et bilag til sundhedsaftalen.
Grundaftalen har følgende hovedelementer:
• Aftalen skal sørge for, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får den nødvendige personlige hjælp og støtte til ledsagelse i forbindelse
med behandling på hospitalet.
• Aftalen gælder ved indlæggelse, ambulant behandling, undersøgelse og kontrol.
• Aftalen gælder både ved akutte og planlagte forløb.
• Aftalen gælder både det somatiske og det psykiatriske område.
• Hospitalet har ansvaret for at vurdere behovet for ledsagelse. Tilsvarende har
hospitalet betalingsforpligtelsen.
• Aftalen gælder ikke for praksissektoren.
Grundaftalen kan suppleres med lokale tillægsaftaler, hvis samordningsudvalgene
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vurdere at der er behov herfor.
For uddybning, se grundaftalen (indsæt link) samt flowdiagrammer vedr. planlagte og
akutte forløb (indsæt link)

Afregning:
Regionen afregner for:
- Timer anvendt til nødvendig ledsagelse under transport til og fra hospital
- Befordringsgodtgørelse for ledsagelse til og/eller fra hospital (lav kilometertakst)
- Befordringsgodtgørelse i forbindelse med vagtskifte samt til og/eller fra ledsagelse
(uden borger, eksempelvis til og/eller fra ledsagers arbejdsplads) (lav kilometertakst)
- P-afgift på hospital, hvis betaling for parkering er påkrævet.
- Timer anvendt til nødvendig ledsagelse under ophold på hospital
Regionen afregner med en fast takst på 260 kr. (2017 priser) pr. time inkl. overenskomstmæssige tillæg (dvs. dag, aften, nat, weekend og lign.). Taksten reguleres årligt
efter gældende pris og lønindeks.
Ved afregning skal kommune udfylde blanket for opgørelse af timeforbrug og befordringsudgifter i forbindelse med ledsagelsen. Blanketten skal fremsendes sammen
med fakturaen til hospitalsafdelingen.
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PATIENTOPLYSNINGER:
Navn, cpr. nr.:
KONTAKTOPLYSNINGER: KOMMUNE
Kontaktoplysninger på den person,
som kontrakten er indgået med
(navn, titel, afdeling, telefon, e-mail):
KONTAKTOPLYSNINGER: HOSPITAL
Kontaktoplysninger på den person,
som kontrakten er indgået med
(navn, titel, afdeling, telefon, e-mail)
Kontaktoplysningerne fremgår af
standardkontrakten.

OPGØRELSE AF TIDSFORBRUG I FORBINDELSE MED LEDSAGELSEN:

Dato

Tid anvendt i forbindelse ledsagelse af
patient til / fra hospital (oplyses med
angivelse af tidspunk: fra klokken xx til
klokken xx

Tid anvendt i forbindelse med
ledsagelse under hospitalsopholdet
(oplyses med angivelse af tidspunkt
– dvs fra klokken xx til klokken xx)

* Betaling for ledsagelse er gældende fra det tidspunkt, hvor transporten påbegyndes fra borgerens
bopæl til transporten afsluttes ved borgerens bopæl.
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OPGØRELSE Af BEFORDRINGSUDFIFTER I FORMINDELSE MED LEDSAGELSEN
Dato

Der er benyttet
patientbefordring
ifm. ledsagelsen af
patient til/fra
hospital
(sæt kryds)

Kommunes /egen bil
er benyttet ifm.
ledsagelsen af
patient til/fra hospital
(km tur/retur
angives) f.eks.
vagtskifte.

Kommunes /egen
bil er benyttet ifm.
vagtskifte
(km tur/retur
angives) f.eks.
vagtskifte.

Udgifter til
parkering
(Dokumentation for
P-afgift medsendes
regningen sammen
med blanketten)

Vejledning:
Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen har indgået grundaftale om finansiering af ledsagelse i forbindelse
med hospitalsbehandling af borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for ledsagelse
i forbindelse med hospitalsbehandling. Aftalen er et bilag til sundhedsaftalen.
Grundaftalen har følgende hovedelementer:
•
•
•
•
•
•

Aftalen skal sørge for, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får den nødvendige personlige
hjælp og støtte til ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet.
Aftalen gælder ved indlæggelse, ambulant behandling, undersøgelse og kontrol.
Aftalen gælder både ved akutte og planlagte forløb.
Aftalen gælder både det somatiske og det psykiatriske område.
Hospitalet har ansvaret for at vurdere behovet for ledsagelse. Tilsvarende har hospitalet betalingsforpligtelsen.
Aftalen gælder ikke for praksissektoren.

For uddybning, se aftalen (indsæt link) og flowdiagrammer (indsæt link)
Vejledning til udfyldelse af blanketten
Denne blanket vedrører afregning af ledsagelse. Forud for afregningen indgås aftale om ledsagelse ( link til
Standardkontrakt.) .
Regionen afregner for:
•
•
•
•
•

Timer anvendt til nødvendig ledsagelse under transport til og fra hospital
Timer anvendt til nødvendig ledsagelse under ophold på hospital
Befordringsgodtgørelse for ledsagelse til og/eller fra hospital (lav kilometertakst)
Befordringsgodtgørelse i forbindelse med vagtskifte samt til og/eller fra ledsagelse (uden borger, eksempelvis til
og/eller fra ledsagers arbejdsplads) (lav kilometertakst)
P-afgift på hospital, hvis betaling for parkering er påkrævet.
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Kommunen har ansvaret for at udfylde blanketten, når patientforløbet er afsluttet.
Kommunen vedhæfter blanketten, når kommunen sender faktura til hospitalet.
Regionen afregner med en fast takst på 260 kr. (2017 priser) pr. time inkl. overenskomstmæssige tillæg (dvs. dag,
aften, nat, weekend og lign.). Taksten reguleres årligt efter gældende pris og lønindeks.
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STATUS PÅ PROJEKT OM AFPRØVNING AF
SP-LINK
SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Den 19. juni 2019 besluttede Sundhedskoordinationsudvalget at afprøve kommunal brug af læse-adgang
til Sundhedsplatformen via SP-Link yderligere, for at afdække, hvad en fuld udbredelse af SP-Link
giver af muligheder for styrket samarbejde og kræver af teknisk og organisatorisk implementering. En
projektorganisation med repræsentanter fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns
Kommune, Frederiksberg Kommune samt regionens Center for Sundhed og Center for It, Medico og
Telefoni, står for at planlægge og gennemføre afprøvningen. Der er udpeget følgende syv kommunale
enheder til at indgå i afprøvningen:

Neurorehabilitering - København
Afdeling for forløbskoordination - København
Akutteam - Vigerslevvej - København
Akutplejeenhed - Vigerslevvej - København
Afdeling for lindring - Vigerslevvej - København
Center for kræft og Sundhed - København
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)
Planlægning af afprøvningen
Det er planlagt, at afprøvningen af SP-Link skal foregå i to etaper. I 1. etape skal de syv kommunale
enheder starte op på brugen af SP-Link med en version af SP-Link, hvor brugeradgange håndteres
manuelt fordi den tekniske løsning til automatiseret håndtering ikke er klar. I 2. etape
forventes håndtering af brugeradgange at være automatiseret. Løsningen i 1. etape skulle efter planen
prøves af fra april 2020 og 2. etape primo 2021. Det er aftalt en evaluering af 1. etape inden 2. etape
igangsættes.
Afprøvning under COVID-19
På grund af COVID-19 udbruddet og efter aftale med de kommunale enheder aflyste
projektorganisationen primo april den planlagte opstart og kick-off dag den
15.april. Dog vurderede projektorganisationen, at det under COVID-19 udbruddet kunne være af stor
værdi for nogle af de kommunale enheder at få adgang til opslag i Sundhedsplatformen, og at oplæring
kunne ske via webinar med superbrugere i de enheder, der ønskede at starte op.
Enhederne fik derfor tilbud om at starte op og Københavns Kommunes akutplejeenhed
Vigerslevhus valgte at starte op endda med en fremrykket opstart til før påske. Den 2. april blev der
afholdt undervisningswebinar for superbrugerne i akutplejeenheden. Det bliver fremhævet, at
e-learningsprogrammet har været et godt og tilstrækkeligt fundament for oplæring i brugen af SP-Link.
De første tilbagemeldinger fra enheden er, at det er gået godt, og at SP-Link er meget brugbart. Særligt
information om COVID-19 har været nyttig og diverse målinger foretaget på hospitalet
omkring eksempelvis blodtryk, puls og temperatur. I alt 47 brugere er oprettet, og siden opstart frem til
den 5. maj har 31 bruger foretaget i alt 502 opslag i SP-Link.
Fortsættelse af afprøvningen
Trods COVID-19 krisen foregår der pt. overvejelser i de to deltagende kommuner om at få flere af
de syv kommunale enheder til at starte op på SP-Link. Det er der teknisk mulighed for, men det kræver,
at den planlagte evaluering af projektet tilpasses den nye situation, hvor de kommunale enheder ikke
nødvendigvis starter op samtidig.
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Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 13-11-2020

Punkt nr. 15 - Orientering: Status på projekt om SP-link (kigge adgang til
Sundhedsplatformen)
Bilag 1 - Side -5 af 5
Der arbejdes videre med 2. etape af projektet. Her var det forudsat, at Københavns Kommune stod for
udvikling af en kommunal brugerrelationservice. Da dette er en dyr løsning for Københavns
Kommune og samtidig alene en midlertidig løsning frem til en national brugerrelationsservice bliver
tilgængelig, arbejdes der nu på at afdække alternative løsningsmuligheder. Dette kan få betydning for
tidsplanen for 2. etape af projektet.
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe tager orienteringen til efterretning.
KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe tog orienteringen om SP-link til efterretning.
Styregruppen var enige om, at det er vigtigt, at arbejdet med at gøre det muligt at udbrede brugen af
SP-link bliver prioriteret højt, da det opleves at bidrage til et bedre tværsektorielt samarbejde.
PLO-H udtrykte dog bekymring for, om SP-link kommer til at forringe eller erstatte den målrettede
kommunikation om og overdragelse af et patientforløb (jf. Kommunikationsaftalen). Samt om det kan
være ansvarspådragende for sundhedspersonale at have adgang til oplysninger via SP-link.
Der var enighed om, at informationer via SP-link kun er et supplement til den almindelige
kommunikation mellem parterne i et patientforløb.
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Bilag
2 - Side
-1 af 1 i antal opslag via SP-Link fordelt på deltagende enheder og ugerne 14-43 2020
Oversigt
over udviklingen
Sum af AntalOpslag
Kolonnemærkater
Enhed
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bruger
7 60 49 99 267 98 74 68 84
Frederiksberg
Døgnrehab Enhed
København
7 60 49 99 267 98 74 68 84
Akutpleje Enhed
7 60 49 99 242 98 74 50 82
CKS Enhed
1
Akut-Enhed
Neuro-Enhed
Hjerne Enhed
Lindring Enhed
25
18 1
I alt
7 60 49 99 267 98 74 68 84

23 24 25 26 27
48 68 79 153 72
21 12
21 12
48 68 79 132 60
32 47 43 60 14
12 16 9 39 27
1
2 2 5
3 3 11 14 6
12 7 7
2 2 10 1
48 68 79 153 72
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28
80
9
9
71
23
30
8
7
2
1
80

29
76
10
10
66
31
23
10
2

30
92
23
23
69
40
27
1

31
121
11
11
110
66
32
4
6
2

32
71
4
4
67
23
26
10
5
1
1
2
76 92 121 71

33
68
1
1
67
26
25
3
7
4
2
68

34
108
4
4
104
56
39
5
3
1
108

35
151
31
31
120
62
49

36
104
8
8
96
54
30
5
5 6
4
1
151 104

37
163
15
15
148
78
48
13
4
5
163

38
215
64
64
151
83
26
8
26
3
5
215

39
269
93
93
176
99
39
9
21
6
2
269

40
146
57
57
89
37
23
6
12
10
1
146

41
152
54
54
98
46
36
4
4
5
3
152

42
210
117
117
93
54
18
10
5
4
2
210

43
210
92
92
118
52
29
9
11
11
6
210

I alt
3.462
626
626
2.836
1.787
604
97
172
85
91
3.462
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1) Formål med aftalen
Denne aftale er lavet for at understøtte, at borgere med adfærdsforstyrrelse og
samtidig demens/mistanke om demens oplever et sammenhængende forløb
uden unødig forsinkelse ved kontakt til det regionale sundhedsvæsen. Regionen
skal fremstå som et samlet sundhedsvæsen, der tager fælles ansvar for borgerens forløb.
Aftalen beskriver samarbejdet omkring borgere med svær adfærdsforstyrrelse
og samtidig demens/mistanke om demens og indeholder en beskrivelse af målgruppen for aftalen samt en beskrivelse af korrekt henvisning til regionens tilbud.
Aftalen monitoreres i forhold til patientflow indenfor de datakilder, der er til
rådighed. Demensrådet udarbejder et forslag til relevant monitorering. Det er
væsentligt, at der løbende også er dialog om det konkrete samarbejde. Denne
dialog kan gennemføres i regi af løbende møder jf. punkt 6.
Styregruppen følger op på aftalen 6 måneder efter ikrafttrædelse ift. at erfaringsudveksle og følgeop på aftalen. Der afholdes en tværsektoriel workshop
ultimo 2021 med det formål at erfaringsudveksle med vores samarbejdspartnere.
2) Målgruppebeskrivelse:
Denne aftale omfatter patienter med demenssygdom eller mistanke om demenssygdom og samtidige svære vedvarende adfærdsmæssige forstyrrelser.
Svære og vedvarende adfærdsmæssige symptomer er karakteriseret ved, at patienten er
svært og vedvarende forpint og/eller svære problemer med patientens pleje/omsorg,
hvor der er forsøgt pædagogiske og plejemæssige tiltag som ikke har kunnet dæmpe
symptomerne i tilstrækkelig grad.
Symptomerne er ofte:
• Aggressivitet med udadreagerende adfærd, hvor patienten kan være til fare for
sig selv og andre
• Selvmutilerende, selvmordstruet
• Svære og vedvarende døgnrytmeforstyrrelser med tiltagende agitation, herunder
begyndende delir
• Svær seksualiserende adfærd
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3) Henvisning af patienter med svære adfærdsforstyrrelser ved
demens/mistanke om demens (ICD10, diagnose DF 00 – 03)
Henvisning
•

Henvisninger vedr. svære adfærdsforstyrrelser og samtidig kendt demenssygdom
uanset alder sendes til Hukommelsesklinikken.
o Hvis Hukommelsesklinikken vurderer, at patienten er færdigudredt for demenssygdom, i relevant antidemens behandling, og der primært er tale om en
sværere psykiatrisk problemstilling, og kriterierne herfor er opfyldt og beskrevet, sendes henvisning til CVD-PSYK med en begrundelse.
o Viderehenvisning fra Hukommelsesklinik til CVD-PSYK kan, hvis kriterierne
herfor er opfyldt og beskrevet, ske efter vurdering af henvisning og journal eller efter klinisk vurdering af patienten.
o OBS: Hvis CVD-Psyk. modtager en henvisning, der vurderes at vedrøre en demensproblematik, viderehenvises denne direkte til Hukommelsesklinik mhp.
vurdering af borgerens tilstand
o Hvis borger er kendt med psykiatrisk grundsygdom, hvor borgerens tilstand
vurderes at skyldes den psykiatriske sygdom, kan praktiserende læge henvise
direkte til CVD-Psyk. (fx ved mistanke om psykoser, skizofrenispektrumlidelse, bipolar lidelse, depression m.v.)
o Alle patienter under 70 år med svære adfærdsforstyrrelser pga. demens henvises fra CVD til regionsfunktion herfor på Psykiatrisk Center Glostrup.
o Sub-akut behandling for svære adfærdsforstyrrelse varetages af psykiatrien via
Psykiatriske Akutmodtagelser (kontaktinfo til Psykiatrisk Akutmodtagelse:
RHP – akutmodtagelser).

•

Henvisninger vedr. svære adfærdsforstyrrelser hos patienter, som ikke er diagnosticeret med demens, men hvor der er mistanke om demens:
o Psykiatriske ambulatorier for ældre kan kontaktes for vejledning i almindelig
dagtid (for kontaktinformationer, se side 5)
o Sub-akut behandling for svære adfærdsforstyrrelse varetages af psykiatrien via
Psykiatriske Akutmodtagelser (kontaktinfo til Psykiatrisk Akutmodtagelse:
RHP – akutmodtagelser).
o Hvis der er behov/indikation for udredning af demens, foregår dette via Hukommelsesklinikken (kontaktinfo til Hukommelsesklinikker: Hukommelsesklinikkerne)
o Der kan være tale om parallelforløb, som i disse tilfælde koordineres af Hukommelsesklinikken (obs. på, at der ikke kan foretages relevant udredning,
hvis patienten er svært adfærdsforstyrret. Afslutning af parallelle forløb aftales
indbyrdes. I tilfælde af svær adfærdsforstyrrelse (jf. kriterier i blå boks) bør
denne behandles forud for demensudredning).
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•

Indlæggelse
o Forud for indlæggelse bestræbes, at somatisk sygdom udelukkes.
o Ved behov for indlæggelse grundet svær adfærdsforstyrrelse – akut og subakut kontaktes én af Region Hovedstadens Psykiatris Akutmodtagelser (RHP – akutmodtagelser).
o Indlæggelse akut og i henhold til Psykiatrilovens bestemmelser efter kl. 16.00
kontaktes 1813, som sender videre til relevant psykiatrisk assistance.
o Hvis der er mistanke om underliggende somatisk sygdom som årsag til den
svære adfærdsforstyrrelse, overvejes indlæggelse på somatisk afdeling i henhold
til sundhedsloven/lov om varigt inhabile.
Link til Psykiatriloven: https://sum.dk/Sundhed/Psykiatri/Psykiatriloven.aspx
Link til lov om anvendelse af tvang vedr. varigt inhabile:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/126

4) Flowdiagram over henvisningsveje
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5) Henvisningen vedr. svær adfærdsforstyrrelse skal indeholde:
Før henvisning skal patienten være vurderet for somatisk/fysisk sygdom, særligt ift. smerter og infektion.
•

Det forventes, at praktiserende læge beskriver nedenstående inden/i forbindelse med henvisning:
Det forudsættes at egen læge har set patienten og foretaget somatisk undersøgelse før eventuel henvisning, samt at følgende blodprøver er taget
inden for den sidste måned:
o Hgb, Erytrocytter, Leukocytter, Difftælling, Trombocytter, Natrium, Kalium, Kreatinin, , ALAT, Basiske phosfataser, Bilirubin, LDH, CRP, Glucose, HbA1c, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, Triglycerider
o EKG
o Urinstix skal tages
o Om der er vurderet mulighed for ikke-medikamentel behandling/hvilke adfærdskorrigerende handlinger, der har været forsøgt.
o Om demenskoordinator har været inddraget i forløbet
o Egen læges vurdering ift. smerter og infektion
o Om patienten er kendt med demens
o Der kan konfereres med psykiatrisk bagvagt ved kontakt til relevant psykiatrisk Akut Modtagelse eller Hukommelsesklinikkens
hotline kan kontaktes.
o Kontaktinformation til nærmeste pårørende

•

Hukommelsesklinikken beskriver nedenstående inden/i forbindelse
med henvisning til CVD-Psyk.
o Hvilken udredning og diagnose, der foreligger
o Angive hvilken behandling patienten får og evt. er forsøgt, herunder anti-demensbehandling
o Hvilke(n) svære adfærdsforstyrrelser er der tale om
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•

Det anbefales, at kommunen beskriver nedenstående inden/i forbindelse med kontakt til praktiserende læge (indgår i revideret forløbsprogram):
o Beskrivelse af adfærdsforstyrrelsens karakter. Er borgeren præget af
vrede og aggression, angst og frygt, gentagende handlinger, psykotiske symptomer med hallucinationer og vrangforestillinger, apatisk/passiv, verbalt grov af seksuel karakter, truende, manglende
hæmninger. Rastløs, vandrende, søgende mod døre og vinduer. Forstyrret døgnrytme. Graduering - CGI – funktionsniveau
o Opstået pludseligt, langsom udvikling og forværring.
o Varighed i problematiske reaktioner
o Hvordan er årsagerne undersøgt og hvad har kontaktpersoner/bosted
m.fl. fundet frem til; progression i sygdom, somatiske årsager diagnoser og tilstande, medicinpåvirkning, ændringer i sociale og psykiske forhold, psykiatriske årsager. Ved pludselig forværring, hvad
var årsagen/episoden
o Vær opmærksom på, om ændret adfærd kan være betinget af progression i demenssygdommen, ændringer i det daglige miljø eller af
somatisk sygdom, som f.eks. infektion, febrilla, dehydrering, dysreguleret diabetes eller smerter.
o Hvis muligt, tages urinstix
o Hvad er forsøgt for at hjælpe borgeren
o Kontaktinformation til nærmeste pårørende

6) Løbende møder:
Der afholdes løbende møder på ledelsesniveau mellem den enkelte Hukommelsesklinik og psykiatriske ambulatorier for ældre mhp. at drøfte og
styrke samarbejdet. Organisering og kadence aftales lokalt, Hukommelsesklinikkerne har ansvaret for at indkalde til møderne.
CVD-Psykiatri kan deltage i disse møder efter behov.
På møderne kan konkrete erfaringer, cases og eventuelle uoverensstemmelser løftes og drøftes.
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7) Kontaktinformation
Nedenstående med blå skrift er LINKS til officielle hjemmesider, hvor
kontaktoplysninger løbende opdateres:
•

Hukommelsesklinikkerne

•

RHP – akutmodtagelser

•

Psykiatriske ambulatorier for ældre:
o Psykiatrisk Center Amager, Ældrepsykiatriske ambulatorium
o Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk ambulatorium for ældre
o Psykiatrisk Center Glostrup, Ældrepsykiatrisk-team
o Psykiatrisk Center København, Gerontopsykiatrisk team
o Psykiatrisk Center Nordsjælland, Ældrepsykiatrisk ambulatorium
o Psykiatrisk Center Bornholm.
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Bilag 1: Beskrivelse af Region Hovedstadens Psykiatris tilbud for
ældre med svære adfærdsforstyrrelser grundet demens:
•

Ambulant vurdering og behandling jf. patientforløbsbeskrivelse med typisk 4-5 konsultationer.

•

Stillingtagen til indlæggelse ved svære adfærdsforstyrrelser. De psykiatriske ambulatorier for ældre kan kontaktes for rådgivning i dagtid jf.
kontaktoplysninger s. 9.

•

Patienter under 70 år med svære adfærdsforstyrrelser pga. demens, vil,
uanset bopæl, dog undtaget Bornholm, tilbydes ambulant behandling på
Psykiatrisk Center Glostrups regionsfunktion for denne målgruppe. Indlæggelse vil for denne patientgruppe fortsat være jf. bopæl og de psykiatriske centres optageområde.

Målgruppe
Målgruppen defineres ud fra diagnose (ICD10) samt:
Diagnoser:
•

DF 00 – 03

Beskrivelse af patientgruppen:
Svære og vedvarende adfærdsmæssige symptomer er karakteriseret ved, at patienten er svært
og vedvarende forpint og/eller svære problemer med patientens pleje/omsorg, hvor der er forsøgt pædagogiske og plejemæssige tiltag som ikke har kunnet dæmpe symptomerne i tilstrækkelig grad.
Symptomerne er ofte:
• Aggressivitet med udadreagerende adfærd, hvor patienten kan være til fare for sig selv
og andre
• Selvmutilerende, selvmordstruet
• Svære og vedvarende døgnrytmeforstyrrelser med tiltagende agitation, herunder begyndende delir
• Svær seksualiserende adfærd
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Kontakt
1. Indkaldelse af patient:
• Da denne patientgruppe meget vanskeligt lader sig
transportere, vil konsultationerne oftest foregå ved
besøg i patientens hjem.
• Er patienten tilknyttet kommunale tilbud, inviteres relevant personale så vidt muligt med til første besøg
• Indhentning af oplysninger om KRAMS, uroskema,
søvnskema, somatisk screening, UVI, obstipation, infektion

1. konsultation – udarbejdelse af behandlingsplan
2. Opdatering af sygehistorie
• Henvisningsårsag og sygehistorie indhentes i samarbejde med patient, pårørende og evt. andre omsorgspersoner
• Uro skema
3. Psykiatrisk undersøgelse
• Psykopatologisk vurdering (ved brug af standardiseret
skala)
• Vurdering af funktionsevne (GAF)
• Vurdering af sociale ressourcer
• Vurdering vedr. informations- og vejledningsbehov
• Vurdering af selvmordsrisiko, herunder evt. udarbejdelse af kriseplan og identificering af tidlige advarselstegn

2 timer

4. Somatisk undersøgelse
• Somatisk undersøgelse (Vedr. neurologisk undersøgelse anvendes undersøgelse fra Demensenhed))
• Bivirkningsundersøgelse(UKU)
5. Sundhedssamtale
• Screening vedr. KRAM faktorer. Intervention og opfølgning
forudsættes i vidt omfang at foregå i primær sektor
• Ernæringsscreening
• Smertescreening
• Misbrug af euforiserende stoffer
• Faldrisiko

6. Pårørende og netværk
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•
•

Tilbud til patient om individuel pårørendesamtale
eller samtale med omsorgsperson
Kontakt til kommunal demenskoordinator

7. Øvrige undersøgelser efter lægelig vurdering:

a. Parakliniske undersøgelser
• Blodprøver, urinprøve, EEG, EKG, CT, MR scanning m.m.

b. Vurdering af sociale ressourcer
• Afdækning af patientens sociale situation: Voksne børn,
bolig, værgebeskikkelse osv.
• Identifikation og videreformidling af akutte sociale problemer til relevante kommunale forvaltning
• Kontakt til Hukommelsesklinik, kommunalt botilbud
c. Vurdering af funktionsniveau
• Almen vurdering af funktionsniveau
d. Psykometrisk vurdering
• Neuropsykologisk undersøgelse fra Hukommelsesklinik anvendes

8. Udarbejdelse af behandlingsplan og opstart af medicinsk
behandling
• Skal som udgangspunkt ske sammen med patienten samt
pårørende og eller andre omsorgspersoner
• Psykofarmakologisk behandling, herunder ansøgning af
medicintilskud

2. konsultation – Opfølgning
9. Opfølgning af første konsultation
• Behandlingseffekt, herunder evt. justering af medicinsk behandling
• Stillingtagen til indløbende resultater af igangsatte undersøgelser, evt. ordinere øvrige undersøgelser
• Pårørendesamtale, evt. samtale med omsorgspersoner

1 time
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3. konsultation – Opfølgning
10 Opfølgning af første konsultation
• Behandlingseffekt, herunder evt. justering af medicinsk behandling
• Stillingtagen til indløbende resultater af igangsatte undersøgelser, evt. ordinere øvrige undersøgelser
• Pårørendesamtale, evt. samtale med omsorgspersoner

1 time

4. konsultation – Opfølgning
11 Opfølgning af første konsultation
• Behandlingseffekt, herunder evt. justering af medicinsk behandling
• Stillingtagen til indløbende resultater af igangsatte undersøgelser, evt. at ordinere øvrige undersøgelser
• Pårørendesamtale, evt. samtale med omsorgspersoner

1 time

5. konsultation – Opfølgning og overdragelse
12 Opfølgning af anden konsultation
• Behandlingseffekt, herunder evt. justering af medicinsk
behandling
• Stillingtagen til indløbende resultater af igangsatte undersøgelser, evt. ordinere øvrige undersøgelser
• Pårørendesamtale, evt. samtale med omsorgspersoner
13 Overdragelse
• Epikrise sendes til Hukommelsesklinik eller almen praksis
• Information til patient og pårørende om overdragelse til
videre forløb, herunder kontaktoplysninger

1 time

Side 12

Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 13-11-2020

Punkt nr. 17 - Orientering: Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstadens Psykiatri
og Hukommelsesklinikkerne om borgere med svær adfærdsforstyrrelse og demens/
mistanke om demens
Bilag 1 - Side -13 af 13
Bilag 2: Beskrivelse af Hukommelsesklinikkernes tilbud
Hukommelsesklinikkerne varetager primært ambulant diagnostisk udredning
og behandling for demenssygdomme, og opfølgning for en begrænset gruppe
af patienter med særlige sygdomme.
For patienter med adfærdsforstyrrelser, hvor der ikke tidligere er diagnosticeret
en demenstilstand i en Hukommelsesklinik, men hvor der er mistanke om en
underliggende demenstilstand:
o Patienter med lette adfærdsforstyrrelser, hvor der mistænkes demens henvises til diagnostisk udredning i Hukommelsesklinik (eks.
lette vrangforestillinger eller hallucinationer),
o Hukommelsesklinikken kan ikke tilbyde vurdering for demenssygdom, hvis patientens symptombillede er svarende til svær adfærdsforstyrrelse jf. blå boks s. 1.
o Der er ingen akut eller sub-akut funktion tilknyttet til Hukommelsesklinikkerne i forhold til svære behandlingskrævende adfærdsforstyrrelser, men læger kan ringe til Hukommelsesklinikkernes hotline mhp. rådgivning (Link: Hukommelsesklinikkerne)
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