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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
SAGSFREMSTILLING
Medlemmer af styregruppen
Navn

Titel

Anne Skriver - Formand

Centerdirektør, Center for Sundhed (CSU), Region Hovedstaden

Deltager i samordningsudvalg

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)

Henrik Abildtrup

Social- og Sundhedsdirektør, Rødovre Kommune

Jean Hald Jensen

Enhedschef, Det nære sundhedsvæsen, CSU, Region Hovedstaden

Jesper Lihn

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

Chefkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, CSU (observatørpost)

Nord + Midt (somatik)

Byen + Syd (somatik)
Bornholm
Psykiatriens Fælles
Samordningsudvalg

Sekretariat
Vibeke Nymann Folmer

Konsulent, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat

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
Tværsektoriel strategisk styregruppe godkendte dagsorden som grundlag for mødets afvikling.
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2. UDSÆTTES: DRØFTELSE: NU SER BEBOERNE PÅ PLEJECENTRENE I FREDERIKSBERG
KOMMUNE I LANGT HØJERE GRAD DERES PRAKTISERENDE LÆGE
SAGSFREMSTILLING
Udsættes
Baggrund for sagens fremlæggelse
Torben Laurén, Frederiksberg Kommune, vil som vært for dette møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe holde et op kort oplæg om en
tværsektoriel problemstilling, der er blevet arbejdet med i Frederiksberg Kommune de sidste par år. Oplægget er optakt til spørgsmål og
dialog i TSS om emnet.
Samarbejde om beboere på plejehjem
Mange borgere der flytter på plejehjem oplever, at det bliver vanskeligt at blive tilset af sin praktiserende læge. Borgere på plejehjem er
typisk meget sårbare og derfor i risiko for at blive indlagt. Derfor er det vigtigt at sikre en god adgang til den praktiserende læge.
Frederiksberg Kommune og lægerne i kommunen har arbejdet tæt sammen og prioriteret ressourcerne for at understøtte samarbejdet med
borgerne på plejecentrene i kommunen. For tre år siden blev der aftalt en fast samarbejdsmodel (bilag 1) for kontakter mellem den
praktiserende læge og plejepersonalet på plejecentrene. Denne samarbejdsmodel er der nu lavet en lille film om – som vil blive vist på
mødet.
For borgere på plejecenter er der særligt fire begivenheder, hvor samarbejdet mellem borgeren, de kommunale medarbejdere og egen læge
er væsentligt. Det er situationer, hvor der er særligt behov for en tæt dialog med borgeren og pårørende, og hvor det er vigtigt at
understøtte den faglige kommunikationen for at kunne imødekomme borgerens behov. Samarbejdsmodellen tager derfor afsæt i disse
begivenheder.
Samarbejdet har båret frugt, og borgerne på plejecentrene oplever nu en langt bedre adgang til at få en konsultation hos egen læge.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe drøfter oplægget fra Frederiksberg Kommune om det tværsektorielle samarbejde om beboere på
plejehjem.
KONKLUSION
Udsat.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Frederiksberg Kommune samarbejdsmodel for praktiserende læger og sygeplejefagligt personale på plejecentre
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3. UDSÆTTES DRØFTELSE: ROLLEN SOM ORGANISATORISK BRUGERREPRÆSENTANT
SAGSFREMSTILLING
Udsættes
Baggrund for sagens fremlæggelse
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) øver sig på nye mødeformer med fokus på deltagernes forskellige perspektiver og dialog.
Samtidigt øver TSS sig i at arbejde mere systematisk med organisatorisk brugerinddragelse. På den baggrund sættes der på mødet fokus på
rollen som organisatorisk brugerrepræsentant med henblik på at få udfoldet perspektiverne i rollen. Som led i den fælles drøftelse vil
brugerrepræsentanterne Kai Nørrung og Jette Bay give en kort introduktion til emnet og svare på spørgsmål om organisatorisk
brugerrepræsentation.
Baggrund
Med afsæt i sundhedsaftalens vision Mere samspil med borgerne og ønsket om at have borgerne med fra start i udviklingsarbejdet, blev det
besluttet, at Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg (PIU) skulle have to medlemmer med i TSS. På samme baggrund har TSS
formuleret følgende i visionen for TSS: ”Vi forpligter os til aktivt at inddrage borgerperspektivet tidligt i alle sammenhænge og på forskellig
vis – vores slogan er: vi taler ikke om borgerne uden borgerne!”
Kai Nørrung og Jette Bay fra Patientinddragelsesudvalget har nu i et år været organisatoriske brugerrepræsentanter i TSS.
Organisatorisk brugerinddragelse
Hvor individuel brugerinddragelse handler om, at brugere har indflydelse på beslutninger om og planlægning af deres eget
behandlingsforløb, så handler organisatorisk brugerinddragelse om at give brugere af sundhedsvæsenet (dvs. patienter, borgere og
pårørende) indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet ved aktivt at anvende viden om brugerperspektivet og samarbejde med
brugerrepræsentanter i beslutnings- og udviklingsprocesser, så brugernes perspektiv afspejles i resultaterne. VIBIS har skitseret det i
nedenstående figur i deres guide til organisatorisk brugerinddragelse (1).

Når brugerperspektivet inddrages bliver de centrale problemstillinger belyst fra flere vinkler, og muligheden for at skabe bedre og mere
brugercentrerede løsninger, der imødekommer brugernes behov og præferencer, forbedres. Brugernes unikke perspektiv kan skabe læring,
pege på forbedringspotentialer og kvalificere udviklingsprocesser.
Brugernes perspektiv kan bero på den viden og erfaring, man har som bruger personligt eller som del af en gruppe. Når den enkelte bruger
repræsenterer en gruppe, omtales det som organisatorisk brugerrepræsentation. I PIU er der tale om organisatorisk
bruger/pårørenderepræsentation. Det vil sige, at PIU’s medlemmer i TSS repræsenterer brugerperspektivet for en bred gruppe af brugere
og pårørende af sundhedsvæsenet.
1) https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/B_ViBIS/A_Rapporter%20og%20unders%C3%B8gelser
/organisatorisk_brugerinddragelse_web.pdf
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe har en afklarende dialog om rollen som organisatorisk brugerrepræsentant i Tværsektoriel
strategisk styregruppe.
KONKLUSION
Udsat.

Side 5 af 19

4. DRØFTELSE OG BESLUTNING: PEJLEMÆRKER FOR FOKUSOMRÅDET PSYKISK
SYGDOM - SAMTIDIG SOMATISK OG PSYKISK SYGDOM OG KOORDINERET
UDSKRIVNING FRA PSYKIATRISKE CENTRE
SAGSFREMSTILLING
Baggrund for sagens fremlæggelse
Formålet med denne sag er, at Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) beslutter, hvilke forslag til pejlemærker for Sundhedsaftalens
fokusområde Sammen om borgere med psykisk sygdom, der skal fremlægges til drøftelse og prioritering på
Sundhedskoordinationsudvalgets (SKU) møde i oktober måned.
Baggrund
Sundhedsaftalens fokusområde Sammen om borgere med psykisk sygdom indeholder to mål:
Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

SKU havde på deres møde i juni måned den første temadrøftelse om fokusområdet med henblik på at have en indledende drøftelse om
ønsker, behov og forventninger til det videre arbejde med fokusområdet. På baggrund af drøftelsen skal udvalget på deres møde den 23.
oktober udvælge politiske pejlemærker for arbejdet med fokusområdet.
Omdrejningspunktet for drøftelsen på mødet i juni måned var to spørgsmål:
A) Hvordan kan vi - gennem et styrket tværsektorielt samarbejde - sammen sikre tidligere opsporing og bedre opfølgning på
behandling af fysisk sygdom hos borgere, der har en psykisk sygdom?
B) Hvordan kan vi skabe bedre koordination imellem regionale og kommunale indsatser, så borgere med alvorlig psykisk sygdom kan
opleve mere sammenhæng i deres forløb – herunder mere sammenhæng i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger.
Som optakt til drøftelsen var der korte oplæg fra Karin Zimmer og Marianne Puge samt fra Mikkel Boje og Anne Hertz. Derudover havde
udvalget fået et baggrundspapir med en opsamling på input fra den workshop, der blev holdt i december 2019 om muligheder for et styrket
tværsektorielt samarbejde i forhold til borgere, der både har en somatisk og en psykisk sygdom.
Drøftelsen på SKU
Under drøftelsen fyldte især spørgsmålet om, hvordan vi skaber bedre og mere koordination mellem kommunale og regionale indsatser,
meget.
Det blev fremhævet, at:
Samarbejdet mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne har gennemgået en positiv udvikling og der er iværksat mange
forskellige initiativer for at sikre mere sammenhængende forløb, der tager afsæt i borgernes behov og ønsker.
Der er nu brug for at holde fokus på de igangsatte indsatser og få implementeret i bredden og dybden.
I forhold til konkrete ønsker blev der især talt om behov for fortsat fokus på fælles kompetenceudvikling, netværksmøder, data, udgående
psykiatri og samarbejde omkring borgere uden for arbejdsmarked. Der var ligeledes fokus på behovet for udvikling af den digitale
kommunikation.
På mødet blev der også fremsat enkelte ønsker om igangsættelse af nye tiltag. Herunder blev ønsker om fokus på samarbejdet mellem
retspsykiatrien og socialpsykiatrien og på kontrollerede forsøg med medicinfrie botilbud særligt fremhævet.
Forslag til pejlemærker
Sekretariatet har på baggrund af drøftelsen i sundhedskoordinationsudvalget 4 forslag til politiske pejlemærker for det videre arbejde med
fokusområdet.
De fire pejlemærker skal ses i forlængelse af ønsket om fokusering på allerede igangsatte indsatser og metoder. Arbejdet med disse
pejlemærker vil derfor handle om at sikre en implementering i dybden og/eller om udbredelse af indsatser, der er modnet gennem
projektafprøvning og som nu er klar til at blive udbredt til flere/alle psykiatriske centre og kommuner.
Derudover har der også været arbejdet på et pejlemærke med afsæt i det ønske, der blev fremført på SKU om kontrollerede forsøg med
medicinfrie tilbud. Der er dog brug for en drøftelse med inddragelse af relevante fagpersoner, inden der eventuelt vil kunne
udarbejdes forslag om et pejlemærke relateret til emnet medicinnedtrapning/-udtrapning/medicinfrie tilbud. Det vurderes ikke, at et forslag
vil kunne være klar til drøftelsen på SKU i oktober måned.
Endvidere bemærkes, at der ikke er udarbejdet forslag til pejlemærke vedr. styrket samarbejde mellem retspsykiatri og socialpsykiatrien, da
det vurderes, at det emne passer bedre ind i den drøftelse, som SKU skal have til december om samarbejdet omkring borgere med psykisk
sygdom og misbrug.
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Nr. Forslag til pejlemærke

Forslag til forankring

1

Fortsat fokus på implementering af netværksmøder Samordningsudvalgene for psykiatrien

2

Styrket tilbud om samlet behandling og støtte i
Samordningsudvalgene for psykiatrien
nærmiljøet til borgere på botilbud – udbredelse af ny
model for botilbudsbetjening

3

Nye samarbejdsformer om beskæftigelsesindsatser
på borgerens præmisser - udbredelse af model for
Samordningsudvalgene for psykiatrien
samarbejde mellem IPS-konsulenter og
F-ACT-teams

4

Udbredelse af digital kommunikation

Tværsektorielt samarbejdsforum vedr.
digital kommunikation i tæt samspil med
samordningsudvalgene under psykiatrien

Som bilag er vedlagt beskrivelser af forslag 1 - 4. Under hvert pejlemærke er der en kort beskrivelse af baggrunden for pejlemærket,
hvordan arbejdet med pejlemærket skal sættes i gang samt en overordnet vurdering af de økonomiske konsekvenser.
Prioritering i forslag til pejlemærker
Alle forslagene til pejlemærker kan på hver deres måde bidrage til, at vi når sundhedsaftalens mål inden for fokusområdet.
Af hensyn til behovet for fokusering, foreslås imidlertid, at TSS udvælger de tre pejlemærker, som styregruppen vurderer, at der er størst
behov for at sætte fokus på nu. Derudover foreslås også, at TSS anbefaler SKU, at SKU højst prioriterer to af pejlemærkerne.
Videre proces
For at understøtte hurtige processer foreslås, at formandskabet for TSS godkender forslag til pejlemærkebeskrivelser og/eller evt.
kommissorium for arbejdet med de pejlemærker som SKU udvælger.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe drøfter forslagene til pejlemærker og beslutter hvilke tre – fire forslag til pejlemærker for
fokusområdet Sammen om borgere med psykisk sygdom, der skal fremlægges på Sundhedskoordinationsudvalgets møde i oktober måned.
KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe drøftede forslagene til pejlemærker og besluttede, at forslag 1-3 skal fremlægges på
Sundhedskoordinationsudvalgets møde i oktober måned, dog med bemærkning om, at teksten skal justeres mhp. at få uddybet hvad
netværksmøder er (pejlemærke 1), samt uddybe borgerperspektivet (pejlemærke 2).
Vedrørende forslag 4 om udbredelse af digital kommunikation var der enighed om, at Tværsektorielt samarbejdsforum for digital
kommunikation skal sætte fokus på det.
TSS besluttede, at der skal ses nærmere på muligheden for tværsektorielt samarbejde og evt. udarbejdelse af et pejlemærke om
medicinnedtrapning/-udtrapning/medicinfrie tilbud baseret på erfaringer fra Region H og fra Norge. Der skal nedsættes en ad hoc gruppe
med relevante fagfolk.
Det blev desuden foreslået, at TSS får et oplæg om IPS (jf. forslag til pejlemærke 3) på et kommende møde.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Udkast Forslag til pejlemærker A -D_040920
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5. DRØFTELSE OG BESLUTNING: OPLÆG TIL HANDLINGER I FORLÆNGELSE AF
WORKSHOP OM ERFARINGER FRA COVID-19
SAGSFREMSTILLING
Baggrund for sagens fremlæggelse
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) havde den 26. juni 2020 en workshop om, hvilken læring TSS kan uddrage fra samarbejdet
under COVID-19 pandemien i forhold til det organisatoriske samarbejde i forbindelse med sundhedsaftalen. Formålet var at identificere
elementer fra samarbejdet, som gav anledning til læring, som TSS ønsker at handle på og anvende fremadrettet.
På baggrund af drøftelserne har sekretariatet lavet forslag til handlinger med henblik på, at TSS drøfter disse og relevansen heraf.
Læring om det organisatoriske samarbejde
Der var på mødet den 26. juni 2020 enighed om, at den måde der er samarbejdet på i forbindelse med COVID-19 pandemien, på mange
måder minder om de ønsker/ambitioner TSS har for det tværsektorielle samarbejde i regi af sundhedsaftalen og i TSS. Herunder at arbejde
mere fokuseret, hurtigt og fleksibelt med afsæt i stor tillid til hinanden og risikovillighed med henblik på, at der hurtigere skabes gode
løsninger for borgerne.
Pointer der blev fremhævet i forhold det organisatoriske samarbejde fremadrettet, var blandt andet:
Et klart fælles mål/brændende platform skaber stor fleksibilitet og fremdrift ift. at finde løsninger
Der er fundet pragmatiske løsninger og justeret undervejs (a la PDSA-cirkel (1)), og økonomi diskuteret til sidst
Finde metoder til involvering af borgere, selvom det skal gå hurtigt.
Tilgivende tilgang og tillid til hinanden giver gode betingelser for samarbejdet
Nærhed i dialog giver ‘hands on’ løsninger.

Sekretariatet har derfor set på, hvordan der kan arbejdes med disse pointer i arbejdet med sundhedsaftalen, som den ser ud nu.
Sekretariatet bemærker, at der allerede er sat flere tiltag i gang i forbindelse med den nye sundhedsaftale og ’På tværs forløbet’ i TSS, som
netop er rettet mod disse pointer. Det drejer sig blandt andet om:
Den nuværende sundhedsaftale har få fokusområder, mål og pejlemærker med henblik på at fokusere på et mindre antal udfordringer i
tråd med at have få fælles mål.
Den nye sundhedsaftale er dynamisk således, at fokusområder kan ændre sig, hvis der opstår brændende platforme.
I forhold til involvering af borgere og agilitet er de nedsatte temagrupper blevet bedt om at inddrage borgere, samt om at arbejde
hurtigt og gerne i sprint.
De nedsatte temagrupper har derfor fået korte deadlines, og på mødet i november afrapporterer de første temagrupper (dvs. efter
2½-3 måneder).
De lokale samordningsudvalg kan arbejde med særlige lokale udfordringer i relation til sundhedsaftalens fokusområder, og enkelte
pejlemærker er nu blevet forankret i samordningsudvalgene, hvilket giver mulighed for at arbejde med prøvehandlinger lokalt.
Sekretariatet bemærker desuden, at der med denne sundhedsaftale ønskes en tydelig politisk involvering gennem hele aftaleperioden.
I forhold til mulige handlinger på baggrund af COVID-19 læringen, kan der derfor være et overlap til meget af det vi allerede gør i dag, og
som vi ikke har haft mulighed for at evaluere på endnu.
Nedenfor er processen for arbejdet med fokusområderne i den nuværende sundhedsaftale skitseret med angivelse af, hvor der kan laves
ændringer. Sekretariatet arbejder i øvrigt løbende med justeringer.

Forslag til handlinger
Sekretariatet foreslår, at TSS drøfter, hvordan og hvorvidt det er muligt at skrue endnu mere op for agilitet og hurtige processer samtidigt
med, at processen bliver tilstrækkelig inddragende såvel for politikere, brugere, 29 kommuner og 6 hospitaler. Med henblik på at få en
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konkret drøftelse af reelle muligheder, har sekretariatet lavet følgende forslag til handlinger for TSS:
1. Prioritere de brændende platforme/udvalgte fælles mål
TSS udvælger enkelte pejlemærker, som dedikeres en særlig opmærksomhed dels i udviklingsfasen (fx i en temagruppe), dels i
implementeringsfasen, og efter behov med centrale ressourcer og større involvering af TSS medlemmer for at skabe ledelsesfokus på
opgaven i forhold til at sikre fremdrift i udviklingsfasen og efterfølgende implementering.

2. Øve større risikovillighed og turde arbejde med mindre prøvehandlinger fremfor helstøbte løsninger, og hvor økonomi
afklares senere
TSS udvælger en afrapportering fra en temagruppe, hvor der igangsættes mindre prøvehandlinger. Det betyder, at vi med inddragelse
af borgere fra start afprøver løsninger, som ikke er udfoldet fuldstændigt. Der er dog et godt udgangspunkt som følge af
temagruppens arbejde. Dette med henblik på at få erfaringer, som kan føre til justeringer og nye prøvehandlinger (a la PDSA-cirklen
(note 1)).
Sekretariatet foreslår, at TSS på mødet i november på baggrund af afrapporteringer fra temagrupper udvælger en afrapportering, hvor
der arbejdes med denne prøvehandling.
Det vil desuden kræve, at TSS sikrer, at deres bagland bakker op om denne tilgang, så involverede medarbejdere også oplever mandat
og opbakning til at arbejde på denne måde.

3. Hurtig etablering af temagrupper mv., herunder hurtig involvering af brugerrepræsentanter
TSS hjælper sekretariatet med hurtige processer, ved at TSS og bagland er klar til at udpege repræsentanter til temagrupper og andre
grupper med korte frister og evt. under forudsætning af en endelig (politisk) beslutning (som afprøvet ved temagruppen om
IV-aftale).

4. Fremme nærhed i dialogen og lære hinandens vilkår bedre at kende
TSS’s medlemmer vil arbejde i mellemrummene fx ved at have en dialog med samarbejdspartnere udover planlagte møder, samt
opfordre deres medarbejdere til at gøre det samme.
Vi holder fast i at afholde TSS møder på skift hos medlemmer, samt prioritere at deltage fysisk (om muligt) og aktivt i møderne og
være åbne om, hvad der kan svært i samarbejdet.
Der afsættes tid til et årligt arrangement for TSS af mere uformel karakter.

Videre proces
Sekretariatet og de enkelte TSS medlemmer vil afhængig af beslutningerne iværksætte handlinger. Sekretariatet vil sikre, at der gøres status
på handlingerne på det første møde i 2021.
1) PDSA står for: Plan-Do-Study-Act, og er en hjørnesten i Forbedringsmodellen, som anvendes i hele Danmark i forbindelse med Det
Nationale Kvalitetsprogram. Den grundlæggende idé er, at et ændringstiltag planlægges og afprøves i lille skala, for at lære af det første
forsøg. Herefter evaluerer man effekten, retter til og planlægger en ny ”runde” i lidt større skala. Se også http://forbedringsmodellen.dk/
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe drøfter og beslutter, hvilke forslag til handlinger TSS og sekretariatet skal iværksætte.

KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe drøftede forslag til handlinger for TSS, og der var stor opbakning til forslagene.
Tværsektoriel strategisk styregruppe besluttede at give sekretariatet frie rammer til at arbejde videre med de foreslåede handlinger.
Vedrørende forslag 4 om at fremme nærhed i dialogen og lære hinandens vilkår bedre at kende, inviterede Karin Zimmer medlemmerne til at
benytte muligheden for at komme på besøg i en praksis via PLO-H. Det blev desuden aftalt, at der skal holdes fast i det udsatte punkt om
rollen som organisatorisk brugerrepræsentant, samt lave et tilsvarende punkt om rollen som PLO-H repræsentant på et kommende møde.

Side 9 af 19

6. BESLUTNING: OPFØLGNING PÅ SUNDHEDSAFTALEN – VALG AF INDIKATORER
SAGSFREMSTILLING
Baggrund for sagens fremlæggelse
Opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen skal blandt andet ske med afsæt i indikatorer, der skal udvælges ud fra eksisterende og
landsdækkende datasæt.
Sagen fremlægges med henblik på, at TSS skal træffe beslutning om hvilke indikatorer, der skal benyttes til opfølgningen på
Sundhedsaftalen.
Forslag til indikatorer
Dette afsnit indeholder forslag til indikatorer, der tager afsæt i ’de nationale mål for sundhedsvæsenet’ samt forslag til indikatorer, der tager
afsæt i supplerende datakilder.
Afsæt i De nationale mål for sundhedsvæsenet
Det fremgår af Sundhedsaftalen, at vi bl.a. følger op på arbejdet med Sundhedsaftalen med afsæt i indikatorer, der i videst muligt omfang
skal udvælges ud fra eksisterende og landsdækkende datasæt. Herunder er det aftalt, at der skal lægges særligt vægt på de indikatorer, der
er fastlagt for de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet (1), fordi arbejdet med sundhedsaftalen skal bidrage til at realisere de 8 nationale
mål.
Sekretariatet har set nærmere på indikatorerne og finder, at de nationale indikatorer især er velegnede i forhold til at følge den overordnede
udvikling på sundhedsområdet – herunder til brug ved sammenligninger på tværs af de 5 regioner. Men der er ikke indikatorer, hvor der
kan siges at være en tydelig sammenhæng (årsag-virkning) mellem sundhedsaftalens mål eller pejlemærker og en indikator.
Sekretariatet vurderer derfor, at det er vanskeligt at vælge enkelte af de nationale indikatorer ud mhp. særlig opfølgning. Samtidigt er det
slået fast i aftalen, at vores arbejde i regi af sundhedsaftalen skal arbejde op imod de nationale mål. Sekretariatet foreslår derfor, at TSS og
SKU følger alle de ’tværsektorielle’ indikatorer relateret til aftalens fokusområder, hvor det er muligt følge udviklingen fra år til år. Det er
efter sekretariatets vurdering følgende indikatorer:
A. Relateret til fokusområdet: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
A1. Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage
A2. Ventetid til genoptræning
A3. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene
A4. Ajourførte medicinoplysninger i almen praksis
A5. Fastholdelse af somatisk syge i beskæftigelse
A6. DRG-værdi pr. kroniker med KOL og/eller Type 2 diabetes
A7. Forebyggelige akutte sygehusophold blandt ældre
A8. Overbelægning på medicinske afdelinger på offentlige sygehuse

B. Relateret til fokusområdet: Sammen om borgere med psykisk sygdom
B1. Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage
B2. Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehusene
B3. Ventetider i det psykiatriske sygehusvæsen (børn/unge/voksne)
B4. Fastholdelse af psykiatrisk syge i beskæftigelse
Alle indikatorerne under de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet og seneste status kan ses i udgivelsen De nationale mål sundhedsvæsenet
2019 (1).
Supplerende datakilder
Sekretariatet har også set på mulige indikatorer fra Sundhedsprofilen og Den Landsdækkende Brugertilfredshedsundersøgelse (LUP)(2),
som er de to andre mulige nationale datasæt. Data fra Sundhedsprofilen vurderes dog ikke relevant, som løbende opfølgning på arbejdet
med sundhedsaftalen, da denne kun udarbejdes hvert 4. år. I LUP er der enkelte spørgsmål, som handler om oplevelsen af
sammenhængende forløb og med et tværsektorielt perspektiv, som der kan suppleres med:
C1. Andel af patienter der oplever, at hospitalsafdelingen og kommunen samarbejder om deres udskrivelse (udvalgte afdelinger - LUP
(somatik))
C2. Andel af patienter, der oplever at få hjælp til kontakt til kommune (LUP (psykiatri))
Fordelen ved at medtage data fra LUP’en er, at vi på den måde kan følge indikatorer, der har fokus på borgernes oplevelse. Det skal dog
bemærkes, at der er planer om at ændre LUP’en i 2022, hvilket kan betyde, at det bliver vanskeligt at følge udviklingen over en længere
periode. Sekretariatet er derfor i tvivl om de to forslag til indikatorer skal indgå i opfølgningen.
Særligt vedr. fokusområdet: Sammen om børn og unges sundhed
Der er ingen af de nationale datakilder/indikatorer, der vedrører temaerne for fokusområdet Børn og unges sundhed. Sekretariatet foreslår
derfor, at indikatorer for dette fokusområde i stedet baseres på data fra Region Hovedstadens Børnesundhedsprofil. 26 af kommunerne i
regionen leverer via sundhedsplejen løbende data til denne database. Derudover er flere kommuner fra andre regioner, herunder Aarhus og
Aalborg, også med i databasen, som dermed dækker 1/3 af alle skolebørn i Danmark. Det er med andre ord en meget stor ’stikprøve’ ind i
børnepopulationen i forhold til fx Sundhedsprofilen for voksne. Profilen udgives hvert 4. år, men indsamlingen af data foregår løbende, og
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det vil derfor være muligt at lave årlige udtræk.
De konkrete forslag til indikatorer, der bygger på Børnesundhedsprofilen (3), skal udarbejdes i samarbejde med forskerne, men det kunne
fx være:
D1. Andel af 1 årige, der udviser symptomer på mulig mistrivsel
D2. Andel af unge i udskolingen med selvvurderet dårligt mentalt helbred.

Hyppighed for opfølgning
Det foreslås, at TSS og Sundhedskoordinationsudvalget en gang årligt forelægges en opfølgning på udviklingen i indikatorerne.
Andre former for opfølgning
Det fremgår også af sundhedsaftalen, at en central del af opfølgningen på arbejdet med sundhedsaftalen er at sikre konkret læring og
spredning af viden, fx gennem temamøder eller lignende. Sekretariatet vil på et kommende møde i TSS fremlægge forslag til andre former
for opfølgning, der kan supplere opfølgning via indikatorerne og bidrage til, at der opnås konkret læring fra de indsatser der iværksættes.

Den videre proces
Det foreslås, at Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) drøfter og godkender forslag til indikatorer på udvalgets møde den 9. oktober 2020,
og at udvalget herefter en gang årligt forelægges en opfølgning på Sundhedsaftalens indikatorer. Første gang kan være på mødet i december
2020, hvor den nationale opfølgning på Nationale mål for sundhedsvæsenet - 2020 forventes at foreligge med tallene for udviklingen fra
2018 - 2019.
I 2021 skal opfølgningen på indikatorer suppleres med en Midtvejsstatus for arbejdet med Sundhedsaftalen. Midtvejsstatus skal være
godkendt medio 2021. SKU vil blive orienteret om planerne for Midtvejsstatus på udvalgets møde i december måned.
---------------1) Link til den seneste rapport for De nationale mål sundhedsvæsenet 2019: https://sum.dk/Temaer/~/media
/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2019/Nationale-maal-for-sundhedsvaesenet-2019/Nationale-Maal-2019-pub.pdf
2) Link til Patienters Oplevelser i Region Hovedstaden 2018 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP somatik)
https://patientoplevelser.dk/files/rapport_region_h_lup_2018.pdf
Link til Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019) https://www.defactum.dk
/publikationer/showPublication?publicationId=850&pageId=309986
3) Link til den seneste Børnesundhedsprofil: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Tvaersektorielt-samarbejde/samarbejdspuljeog-forebyggelse/Documents
/Sundhedsprofil%20for%20børn%20og%20unge%20i%20Region%20Hovedstaden%20og%20kommuner%202016-17_med%20forside.pdf

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender, at de ovennævnte forslag til indikatorer fra ’de nationale mål for sundhedvæsenet’
anvendes til en årlig opfølgning på sundhedsaftalen (dvs. A1 – A8 samt B1- B5).
At Tværsektoriel strategisk styregruppe beslutter, om forslag til indikatorer fra LUP’en (C1 og C2) samt forslag om udvikling af 2
indikatorer fra Børnesundhedsprofilen også skal medtages i en årlig opfølgning.
KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe godkendte, at de ovennævnte forslag til indikatorer fra ’de nationale mål for sundhedsvæsenet’
anvendes til en årlig overordnet opfølgning på sundhedsaftalen (dvs. A1 – A8 samt B1- B5).
Derudover kan der suppleres med mere tidstro data og procesmål i arbejdet med pejlemærkerne.
Tværsektoriel strategisk styregruppe besluttede at godkende forslaget om, at indikatorer fra den Landsdækkende patientundersøgelse (LUP)
(C1 og C2) indtil videre også følges, samt at sekretariatet laver forslag til indikatorer ift. brugeroplevelser og -inddragelse, når der er mere
klarhed over mulighederne med det nye koncept for LUP’en.
Tværsektoriel strategisk styregruppe besluttede, at sekretariatet skal undersøge alternative datakilder, herunder fx den nationale
trivselsundersøgelse for skolebørn, til at belyse indikatorer i forhold til fokusområdet børn og unges sundhed. Københavns Kommune
bidrager med medarbejdere til en ad hoc arbejdsgruppe.
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7. BESLUTNING: FORSLAG TIL SAMLET GRUNDAFTALE OM FINANSIERING AF
LEDSAGELSE I FORBINDELSE MED HOSPITALSBEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Baggrund for sagens fremlæggelse
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) besluttede i februar 2020, at sekretariatet skulle udarbejde forslag til aftaler om finansiering af
ledsagelse i forbindelse med transport til hospitalsbehandling og i forbindelse med ledsagelse under ambulant hospitalsbehandling.
Region Hovedstaden og kommunerne har allerede i dag aftaler om ledsagelse under hospitalsindlæggelse på henholdsvis somatiske
hospitaler og psykiatriske centre.
Sekretariatet fremlægger her forslag til en samlet aftale om ledsagelse til/fra og under en hospitalsbehandling (somatik og psykiatri) med
henblik på godkendelse (bilag 1).
Baggrund
Borgere med alvorlige fysiske og/eller psykiske sygdomme og handikaps kan have brug for at blive ledsaget til/fra og under en
hospitalsbehandling for at de kan få de en tryg og forsvarlig hospitalsbehandling.
Ledsagerne vil ofte kunne være en nær pårørende, men det er langt fra alle borgere, der har pårørende som har mulighed for at ledsage dem
til hospitalsbehandling. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for at indgå aftaler mellem sygehus og kommune om at kommunalt ansat
personale kan ledsage borgeren, hvis der er behov herfor. Aftalerne skal sikre, at der er klarhed om opgaveansvar, finansiering og
procedurer så der ikke opstår misforståelser og tvister, hvor borgere med behov for ledsagelse kan risikere at komme i klemme.
De overordnede rammer for udarbejdelse af aftaler om ledsagelse er beskrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilbage i 2010:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet præciserede i notat af 12. marts 2010 reglerne for ansvar og finansiering i
forbindelse med ledsagelse til hospitalsbehandling.
Heraf fremgår, at det er hospitalets opgave at vurdere hvilket personale, der er behov for i den enkelte
patients tilfælde og sørge for at dette personale stilles til rådighed, for at sikre en forsvarlig
behandling. Tilsvarende skal transporten være forsvarlig. Såfremt der vurderes at være behov for
ledsagelse - og patienten ikke selv har den nødvendige ledsager - er det regionens ansvar at stille en ledsager til
rådighed.
Såfremt hospitalet/regionen ikke selv stiller den nødvendige hjælp til rådighed, men anmoder om hjælpen ude
fra, skal hospitalet/regionen afholde udgiften hertil.

Status for aftaler om ledsagelse
Der blev i 2018 indgået en aftale om ledsagelse og finansiering af ledsagelse i forbindelse med indlæggelse på de somatiske hospitaler.
I februar 2020 blev der indgået en tilsvarende aftale om ledsagelse og finansiering af ledsagelse i forbindelse med indlæggelse på de
psykiatriske centre.
I forbindelse med godkendelsen af aftalen for ledsagelse på de psykiatriske centre besluttede Tværsektoriel strategisk styregruppe, at
sekretariatet skulle udarbejde forslag til aftaler i forhold til ledsagelse af ambulante forløb og i forbindelse med transport til og fra
hospitalsbehandling.
Forslag til ny samlet regionsdækkende aftale for ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling
Sekretariatet har valgt at lave et udkast til en grundaftale, der dækker ledsagelse i forbindelse med alle former for hospitalsbehandling og
transport i forbindelse med ledsagelse til og fra hospitalsbehandling (bilag 1). Sekretariatet har indhentet inspiration fra de øvrige
regioner, hvor der er indgået en samlet aftale, der omfatter alle former for ledsagelse til hospitalsbehandling - herunder ledsagelse i
forbindelse med transport til og fra hospitalsbehandling.
I forslaget til den nye grundaftale er alle væsentlige elementer fra de allerede eksisterende aftaler om ledsagelse i Region Hovedstaden under
indlæggelse videreført.
Grundlaget er således uændret. Det er hospitalet, der skal foretage den endelige vurdering af, hvorvidt der er behov for kommunal
ledsagelse. Hvis hospitalet vurderer, at der er behov herfor og kommunen accepterer hospitalets anmodning, skal hospitalet betale for
ledsagelsen. Den nuværende timetakst på 260 kr. inkl. tillæg (2017 priser) for ledsagelse er ligeledes videreført i aftaleudkastet.
I forhold til finansiering af transport indeholder aftaleudkastet forslag om, at der afregnes for den tid, der anvendes i forbindelse med
ledsagelse til og fra hospitalsbehandling, og at der ydes befordringsgodtgørelse (lav takst) i forbindelse med selve ledsagelsen og i
forbindelse med vagtskiftet. Forslaget dækker de områder, der afregnes for i de øvrige regioner.

Supplerende materiale
Undervejs i processen har sekretariat været i dialog med ressourcepersoner i kommunerne og på hospitalerne. På baggrund af deres input
er der indarbejdet et særligt afsnit om akutte forløb. Derudover arbejder sekretariatet på at få lavet nogle standard-flowdiagrammer med
inspirationen fra Region Midtjyllands Ledsageraftale med henblik på at understøtte den praktiske brug af
aftalen. Flowdiagrammerne udarbejdes på en måde, så der lokalt kan indarbejdes supplerende oplysninger, hvis samordningsudvalgene
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vurderer, at der er behov herfor.

Standardkontrakt
Som bilag til de nuværende ledsageraftaler er der en standardkontrakt for aftale om ledsagelse. Sekretariatet har udarbejdet et første udkast
til en ny standardkontrakt (bilag 3 og 4). I det nye udkast lægges op til en mere enkel og tillidsbaseret aftaleform, hvor timeforbrug ikke
længere skal aftales på forhånd, men i stedet opgøres af kommunen i forbindelse med slutafregningen. På den måde kan man undgå
arbejdsprocesser, hvor der skal indgås nye kontrakter, hver gang der viser sig et behov for at lave justeringer i omfanget
af ledsagelsen. Der er brug for en gennemskrivning af de vedlagte udkast (bilag 3 og 4). Herunder afklaring af om proceduren for
afregning evt. kan forenkles. Det foreslås derfor, at sekretariatet arbejder videre med udkast til standard kontrakt, og at udkastet godkendes
af formandskabet for TSS, inden grundaftalen skal godkendes endeligt af Sundhedskoordinationsudvalget.

Videre proces for implementering af grundaftalen om ledsagelse
Hvis Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender forslaget til ny grundaftale for ledsagelse, vil aftalen blive lagt frem til endelig
godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget 23. oktober 2020. Derefter sendes aftalen ud samordningsudvalgene med henblik på
implementering.

Bemærkning vedr. økonomien i aftalen
Alle regioner har indgået aftaler om ledsagelse. Aftalerne er forskellige - herunder er der
anvendt forskellige takstafregningsmodeller. Hvis der - på nuværende tidspunkt - er behov for at få belyst økonomiske konsekvenser
ved alternative takstafregningsmodeller, foreslås at dette sker sideløbende med, at den nye aftale implementeres, således at arbejdet med
selve implementeringen af den nye grundaftale ikke forsinkes.

INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender forslag til ny grundaftale for kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling
mhp. endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.
At Tværsektoriel strategisk styregruppe drøfter, om der er på nuværende tidspunkt er behov for, at der igangsættes proces med henblik på
afdækning af økonomien i aftalen.
KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe godkendte ikke det fremlagte forslag til en samlet grundaftale for kommunal ledsagelse i forbindelse
med hospitalsbehandling, idet de økonomiske konsekvenser ønskes belyst først.
Tværsektoriel strategisk styregruppe besluttede hurtigt at få belyst de økonomiske konsekvenser ved alternative takstafregningsmodeller,
med henblik på at kunne fremlægge et samlet forslag til aftale og afregningsmodel til godkendelse.
Der skal derfor hurtigt udpeges relevante fagpersoner fra region og kommuner til opgaven.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Udkast til regional aftale om finansiering af ledsagelse
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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8. BESLUTNING: AFTALE OM BRUG AF ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OVER
SEKTORGRÆNSER VED ÆNDRINGER I BEHANDLINGSNIVEAU
SAGSFREMSTILLING
Baggrund for sagens fremlæggelse
Styrelsen for Patientsikkerhed har i november 2019 udsendt to nye vejledninger om henholdsvis fravalg af livsforlængende behandling og
fravalg af genoplivningsforsøg (1). Her fremgår det, at uanset om det er borgeren selv eller den behandlingsansvarlige læge på hospital, i
almen praksis, på hospice eller udkørende læge fra Akutberedskabet 1813, der fravælger genoplivning eller livsforlængende behandling (i
det følgende er ”ændring i behandlingsniveau” dækkende for både fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling), er dette også
gældende, når patienten overgår fra én sektor til en anden. I begge vejledninger fremgår det derfor, at der ved sektorskift skal orienteres
skriftligt om evt. ændring i behandlingsniveau.
Formålet med de nye vejledninger er at sikre der sker kommunikation på tværs af sektorer om ændringer i behandlingsniveau, så borgere
ikke bliver forsøgt genoplivet eller gives livsforlængende behandling mod eget ønske, og til trods for at pårørende kan fortælle, at det er
imod deres ønske. Der er dog for situationer, hvor det kan være vanskeligt at undgå. Derfor lægges der op til en opfølgning/evt justering af
aftalen efter 6-8 måneder.
Med denne sag forelægges udkast til aftalen om kommunikation på tværs af sektorerne om ændringer i behandlingsniveau (bilag 1) til
godkendelse i TSS. TSS skal desuden drøfte forslag til videre proces.
Baggrund
Fordi de nationale vejledninger for området er trådt i kraft er der tale om en "skal-opgave" i forhold til at aftale hvordan kommunikationen
om ændringer i behandlingsniveau skal foregå. Nordsjællands Hospital var gået i gang med opgaven, hvorfor Region Hovedstadens
administration besluttede at bede deltagerne i dette arbejde i samordningsudvalg Nord om at indgå i udarbejdelse af aftaleudkastet.
Arbejdsgruppen har haft repræsentation af almen praksis, regionens akutberedskab, hospitaler og kommuner. Hospice har ikke deltage i
arbejdsgruppen, her er der alene blevet indhentet oplysninger om nuværende arbejdsgange for området.
Aftaleudkastet tager afsæt i, hvordan der ved hjælp af allerede implementerede MedCom standarder kan kommunikeres digitalt på tværs af
sektorgrænser ved ændring i en borgers behandlingsniveau.
Arbejdsgruppen har valgt at aftale udkastet kun omhandler kommunikation over sektorgrænser i forbindelse med, at borgeren overgår til
anden sundhedssektor. Dette betyder at eksempelvis hospitalerne alene får information om behandlingsniveau for de borgere, som henvises
fra andre sundhedsektorer. For borgere med akut opstået sygdom/ulykkes tilfælde kendes borgerens behandlingsniveau ikke nødvendigvis,
når de ankommer til hospitalet. Dette er også en særlig udfordring for Region Hovedstadens Akutberedskab, der transportere disse
borgere. 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.
Forslag til aftale
Nedenfor er aftaleudkastet kort gennemgået. Der kan ske ændringer i behandlingsniveau hos egen læge, på hospital, på hospice og i
forbindelse med besøg i hjemmet af udkørende læge fra Akutberedskabet 1813. Der skal orienteres om borgerens aktuelle
behandlingsniveau til de sektorer, som borgeren overgår til. Endvidere skal Regionens Akutberedskab, der står for transport af borgerne
mellem sektorerne også være vidende om borgerens aktuelle behandlingsniveau.
Sker der ændringer i en borgers behandlingsniveau i forbindelse med besøg hos egen læge skal lægen orientere:
kommunen via "korrepondancemeddelelsen" såfremt borgeren modtager kommunale omsorgs- eller sygeplejeydelser
kommunes 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"
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"
kommunen via "udskrivningsrapport/korrespondancemeddelelsen" såfremt borgeren modtager kommunale omsorgs- eller
sygeplejeydelser
sociale og socialpsykiatrisk botilbud via "print af journal" som borgeren medgives ved udskrivelse/endt ambulant besøg såfremt
borgere modtager ydelser på området/bor på botilbud
hvis der henvises til kommunens akutfunktion skal der orienteres via "henvisning til kommunal akutfunktion"
hospice i forbindelse med henvisning til indlæggelse via "sygehushenvisningen".

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"
kommunen 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
egen læge via "korrespndancemeddelelsen".

Side 14 af 19

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
kommunes 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 bliver indlagt/henvises til akutmodtagelsen uden at borgerens egen læge er
involveret orienteres hospitalet:
Fra eget hjem: via manuelt opdateret indlæggelsesrapport ved indlæggelse og via korrespondancemeddelelsen, hvis det vides hvilket
hospital og afdeling borgeren bliver overført til
Fra plejehjem: ditto ovenstående - inkl. at borgere medgives print af omsorgsjournal
Fra social/social psykiatrisk botilbud: borgere medgives print af journal.

Er det kommunen der foranleder at en borger får besøg i hjemmet af en udkørende læge fra akutberedskabet 1813 orienteres lægen:
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 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 koblet til deres patientjournalsystem, at tager foto af
omsorgsnotat/lægenotat.

Videre proces
Med henblik på at kunne igangsætte implementering af aftalen i både kommuner, almen praksis, hospice, hospitaler og Regions
Akutberedskabet incl udkørende læger fra Akutberedskabet 1813 hurtigst muligt, 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/ansvarog-retningslinjer/vejledning/den-sidste-tid/.
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender foreliggende udkast til aftale om elektronisk kommunikation over sektorgrænser ved
ændring i behandlingsniveau med henblik på hurtig implementering og evaluering.

KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe godkendte ikke foreliggende udkast til aftale om elektronisk kommunikation over sektorgrænser på
nuværende tidspunkt.
Der var flere ønsker om justeringer bl.a. i forhold til at sikre sammenhæng til Kommunikationsaftalen og overholdelse af lovgivning.
Desuden indeholder aftalen forslag, som ikke er dækket af overenskomsten for almen praksis.
Det blev aftalt, at konkrete bemærkninger til den foreliggende aftales ordlyd sendes til sekretariatet, samt at der hurtigt skal afholdes møde
mellem parterne (region, kommuner, almen praksis, akut beredskab) med henblik på, at et justeret forslag kan behandles på næste møde i
TSS.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Udkast til aftale om elektronisk kommunikation over sektorgrænser ved fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg
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9. BESLUTNING: FORSLAG TIL MØDEKALENDER 2021 FOR
SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET OG TVÆRSEKTORIEL STRATEGISK
STYREGRUPPE
SAGSFREMSTILLING
Sekretariatet har lavet nedenstående forslag til mødekalender for Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) samt Tværsektoriel strategisk
styregruppe (TSS) i 2021.
Der er i forhold til planlægningen af møderne lagt vægt på, at SKU møderne afvikles jævnt henover året, således at der bliver mulighed for
at arbejde på administrativt niveau med udvalgets beslutninger mellem møderne.
Forslagene til mødedatoer er koordineret med sekretariatet for Praksisplanens Administrative Styregruppe (PAS) og Praksisplanudvalget
(PPU), så møderne fortsat ligger i forlængelse af hinanden. Der er derfor taget hensyn til processen vedrørende den kommende
praksisplan.

Mødekalender 2021
Onsdag d. 17. marts kl. 12-14
Onsdag d. 17. marts kl. 10-12
Fredag d. 11. juni kl. 12-14
Fredag d. 11. juni kl. 10-12
SKU
PPU Fredag d. 5. november kl. 12-14
Fredag d. 5. november kl. 10-12
Fredag d. 17. december kl. 12-14
Fredag d. 17. december kl. 10-12
Onsdag d. 10. februar kl. 9-11
Onsdag d. 12. maj kl. 9-11
T S S Fredag den 25. juni kl. 9-11
Fredag d. 8. oktober kl. 9-11
Fredag d. 26. november kl. 9-11

Onsdag d. 10. februar kl. 11-13
Onsdag d. 12. maj kl. 11-13
PAS Fredag d. 8. oktober kl. 11-13
Fredag d. 26. november kl. 11-13

Det bemærkes, at mødekalenderen for TSS fremlægges med forbehold for, at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslaget til
udvalgets mødekalender på deres møde.
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe godkender forslaget til mødekalender for Sundhedskoordinationsudvalget samt TSS.
KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe godkendte forslaget til mødekalender for Sundhedskoordinationsudvalget samt TSS.

Side 16 af 19

10. DRØFTELSE: STATUS PÅ COVID-19
SAGSFREMSTILLING
Baggrund for sagens fremlæggelse
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
Anne Skriver orienterede om, at der arbejdes hårdt på at få test- og analysekapacitet op.
Anne opfordrede til at få talt sammen på tværs så meget som muligt, da det sker enormt meget i mange forskellige fora.
Anne orienterede desuden om, at Sundhedsstyrelsen er på vej med en ny retningslinje for organisering af udredning for COVID-19, mhp.
en mere robust organisering fremadrettet.
Marianne Puge orienterede om situationen i Almen Praksis. Der er travlhed, og løbende tilpasning af retningslinjer. PLO-H er optaget af
DSAM’s fokus på, at få diagnostikken tilbage i almen praksis. Der bliver brug for forståelse for, at der vil være forskel på, hvordan de
enkelte praksis kan organisere sig under Coronapandemien. Det handler både om risikofaktorer hos læger og personale, population som er
tilmeldt praksis, og lokaleforhold.
Tværsektoriel strategisk styregruppe tog den mundtlige orientering til efterretning.
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11. EVENTUELT
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12. ORIENTERING: SKRIFTLIGE ORIENTERINGER SIDEN SIDST
SAGSFREMSTILLING
Som aftalt på mødet i Tværsektoriel strategisk styregruppe i juni 2020 vil afrapporteringer fra projekter og lignende blive sendt ud til jer til
orientering imellem møder. Dels med henblik på videreformidling, dels med henblik på kortere dagsordener. Hvis I måtte ønske en drøftelse
i TSS om én af disse orienteringer, kan I kontakte os i Sundhedsaftalesekretariatet om at få det sat på dagsordenen på et af de
næstkommende møder. Det samme gælder evt. afklarende spørgsmål.
Samordningsudvalgene får også disse mails.
Siden sidste møde er I blevet orienteret pr. mail om:
1. Formandsmeddelelse: Udsat ibrugtagning af de nye standarder til tværsektoriel kommunikation omkring henviste borgere til
kommunale akutfunktioner
2. Procesplan for ny praksisplan
3. Resultater og erfaringer fra projekt om udtrapning af unødvendig medicin (indsats 60)
4. Erfaringer fra projekt om Koordinerende samarbejdsmodel for børn med type 1 diabetes i familier i udsat position (indsats 8)
5. Resultater fra projekt om sårbare gravide Godt på vej sammen – en tidlig indsats på tværs af sektorer (indsats 31).
Rapporter fra projekterne vil også blive lagt på sundhedsaftalens hjemmeside, men da der aktuelt pågår en proces med at gøre hjemmesiden
mere tilgængelig, er der lidt forsinkelser.
INDSTILLING
At Tværsektoriel strategisk styregruppe tager orienteringen til efterretning.
KONKLUSION
Tværsektoriel strategisk styregruppe tog orienteringen til efterretning.
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Formålet med samarbejdsmodellen er at forbedre den
sundhedsfaglige indsats for borgere i plejebolig

INDFLYTNING

AKUTTE ÆNDRINGER

SAMARBEJDSMODEL

Praktiserende læger
Sygeplejefagligt personale på plejecentre
Frederiksberg Kommune

KOMMUNIKATION
PRÆCIS • PROBLEMLØSENDE • PÅ RETTE MÅDE

Fra sygeplejefagligt personale til læge
• Ved henvendelse anvend ISBAR (Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse, Råd).
• Akutte henvendelser skal ske telefonisk (så tidligt på dagen som muligt).
Træffes lægen ikke i telefontiden, overvej korrespondance med info om forgæves opkald samt
henvendelsens årsag.

• Øvrige henvendelser skal ske via en korrespondance.
Lægen har tre hverdage til at svare. Kun én problemstilling pr. korrespondance.
Er emnet komplekst, så overvej telefonisk kontakt eller at anmode om et planlagt besøg.

• Medicinbestillinger til praktiserende læge foretages via Medicinmodulet.

Fra læge til sygeplejefagligt personale
• Ved akutte henvendelser fra sygeplejefagligt personale. Overvej ekstra
sygeplejefaglig vurdering ved UST med mulighed for hurtige laboratorieprøver.
• Korrespondancer skal besvares handlingsanvisende inden for tre hverdage.
Hvis lægen vurderer, at telefonisk kontakt er mere velegnet, kan dette skrives i svaret. Alternativt
ring til personalet eller overvej om henvendelsen taler for et planlagt besøg.

• Hvis lægen tager på planlagt besøg. Husk at informere personalet, så de kan
forberede besøget.
• Ved medicinbestilling – overvej om der er behov for lægefaglig
medicingennemgang.
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PLANLAGTE BESØG

BORGEREN SKØNNES
DØENDE

Samarbejdsmodellen er udviklet af praktiserende læger og plejepersonale. Modellen er godkendt af
Kommunalt Lægeligt udvalg på Frederiksberg februar 2017. Spørgsmål til samarbejdsmodellen kan
stilles til nærmeste leder.

Punkt nr. 2 - UDSÆTTES: Drøftelse: Nu ser beboerne på plejecentrene i
Frederiksberg Kommune i langt højere grad deres praktiserende læge
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Punkt nr. 2 - UDSÆTTES: Drøftelse: Nu ser beboerne på plejecentrene i
Frederiksberg Kommune i langt højere grad deres praktiserende læge
Bilag 1 - Side -2 af 2
INDFLYTNING PÅ PLEJECENTER

PLANLAGTE BESØG

BEGIVENHED

HVAD GØR SYGEPLEJEFAGLIGT PERSONALE

HVAD GØR PRAKTISERENDE LÆGE

BEGIVENHED

HVAD GØR SYGEPLEJEFAGLIGT PERSONALE

HVAD GØR PRAKTISERENDE LÆGE

EN BORGER FLYTTER IND

Sender straks korrespondance om indflytning. Skabelon i
Care benyttes.

Udfylder og tilbagesender LÆ125 (inden for to uger).

BEHOV FOR ET PLANLAGT BESØG

Sender korrespondance med forespørgsel om planlagt
besøg (skabelon i Care).

Vurderer behovet for lægebesøg

Sygeplejefaglig skønnet årlig refleksion
– eller i tiden efter udskrivelse.

Anmoder straks via LÆ121 egen læge (lægen der kender
beboeren) om statusattest LÆ125.

• faldende funktionsniveau
• flere helbredsmæssige problemer
• behov for gennemgang af mange
medicinske præparater

Modtager og bearbejder LÆ125.

På plejecentre/afdelinger med
fast tilknyttet læge.

Spørgsmål vedrørende helbred
eller medicinering, der ikke kan
afvente LÆ125.

Informerer beboeren om mulighed for lægeskift til fast
tilknyttet læge.

Sender korrespondance med spørgsmål vedrørende
helbredsmæssige- eller medicineringsproblemer.

Forbereder det planlagte besøg:
• indsamler relevante observationer
• afklarer om der foreligger fravalg af behandling/
genoplivningsforsøg
• vurderer behov for kontakt til pårørende om deltagelse i
lægebesøg

Hvis planlagt besøg: Informerer om
tidspunkt for besøget.
Bestiller evt. blodprøver.

Den fasttilknyttede læge hilser evt. på beboeren
inden stillingtagen til lægeskift.

Besvarer inden for tre hverdage.

PLANLAGT BESØG
Afholdes så vidt muligt mandag til torsdag
inden kl. 15 og efter aftale.

Sygeplejefagligt personale er tilstede, hvis borgeren ønsker
det. Også gerne borgerens daglige kontaktperson.

Tager stilling til behandlingsplan samt
fravalg af livsforlængende behandling/
genoplivningsforsøg.

EFTER DET PLANLAGTE BESØG

Iværksætter ordinationer og følger op på behandlingsplan.

Sender korrespondance med
behandlingsplan og evt. beslutning om
behandlingsfravalg.

Dokumenterer i Care at der er foretaget
medicingennemgang.

Ajourfører FMK.
Søger evt. terminalt tilskud.

AKUTTE ÆNDRINGER I BORGERENS TILSTAND
BEGIVENHED
BORGERENS TILSTAND
FORVÆRRES AKUT
Eksempler på telefonisk læge
kontakt: Mistanke om fraktur,
hjernerystelse, blod i opkast, UVI,
stærke smerter, akut påvirket
almen tilstand.

HVAD GØR SYGEPLEJEFAGLIGT
PERSONALE

HVAD GØR
PRAKTISERENDE LÆGE

HVAD GØR UDGÅENDE
SYGEPLEJERSKE TEAM (UST)

Indsamler relevante observationer.

Vurderer hvad der skal ske:
• observation/behandling
• UST
• blodprøver
• akutbesøg
• ophold på døgnplads
• indlæggelse

Vurderer borgerens helhedssituation.

Ansvarshavende koordinerer forløbet
og afgør, om UST eller praktiserende
læge skal kontaktes.

Hvis Udgående sygeplejerske
team (UST) inddrages, skal der være
direkte tlf. til lægen.

Eksempler på kontakt til Udgående
Sygeplejerske Team (UST):
Kateterskift, obs. dehydratio,
sår, second opinion på lokal
sygeplejefaglig tvivl.

BORGEREN SKØNNES DØENDE
BEGIVENHED

HVAD GØR SYGEPLEJEFAGLIGT PERSONALE

HVAD GØR PRAKTISERENDE LÆGE

BORGEREN ER DØENDE –
SYGEPLEJEFAGLIGT SKØNNET

Kontakter praktiserende læge pr. telefon.

Tager stilling til følgende:
• behov for lægebesøg.
• hvordan lægen kan kontaktes i den
døende fase
• udarbejder plan for behandlingsniveau
og udfasning af medicin
• vurderer behov for tryghedskasse

Måler relevante værdier.

Informerer om at det sygeplejefagligt vurderes:
• at borgeren er døende
• om der er palliationsbehov
• om der er behov for dialog med pårørende

Vurderer behov for:
• sygeplejefaglige tiltag
• lægefaglig vurdering
• Kontakter eventuelt praktiserende
læge – altid ved blodprøver

Pårørende opfordres til at kontakte borgerens praktiserende
læge, hvis de har spørgsmål.

LÆGENS EVT. BESØG
HOS DEN DØENDE BORGER

Ansvarshavende koordinerer forløbet indtil mors.
Er tilstede i boligen.
Sikrer koordination med pårørende.

AKUT BESØG AF
PRAKTISERENDE LÆGER

Er tilstede i boligen ved besøg.
Iværksætter ordinationer og
dokumenterer i Care.

Giver mundtlige ordinationer og
gerne korrespondance.

Er ansvarlig for at pårørende
kontaktes.

Dokumenterer i Care.

Giver skriftlig besked om fravalg
af livsforlængende behandling/
genoplivningsforsøg.

Varetager ordinationer/tryghedskasse.

DØDEN INDTRÅDT

Hvis død aften/nat på hverdage kontaktes praktiserende
læge kl. 8 efterfølgende dag.
Hvis død lørdag-søndag og helligdage kontaktes 1813.

Ved fravalg af livsforlængende
behandling/genoplivningsforsøg.

Aftaler tidspunkt for besøg og ringer ved
forsinkelse.

Aftaler tidspunkt for ligsyn.
Foretager ligsyn, underskriver dødsattest
og indberetter elektronisk.

Skriftligt besked samme dag.
Koordinerer med bedemand (ligsyn før bedemanden).
Søger evt. terminaltilskud.
Korrespondance til egen læge hvis anden læge har udført ligsyn.
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Punkt nr. 4 - Drøftelse og beslutning: Pejlemærker for fokusområdet psykisk sygdom
- samtidig somatisk og psykisk sygdom og koordineret udskrivning fra psykiatriske
centre
Bilag 1 - Side -1 af 7
Bilag: Forslag til pejlemærker for Sundhedsaftalens fokusområde: Sammen
borgere med Psykisk Sygdom

Forslag til pejlemærker:
A. Forsat fokus på implementering af netværksmøder
Baggrund for forslaget
Kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri arbejder fokuseret på at skabe mere sammenhæng for
alle borgere, der har brug for støtte eller indsatser fra både kommunen og region hovedstadens psykiatri.
Herunder er der særlig opmærksomhed omkring behov for at skabe mere sammenhæng for borgere med
alvorlig psykisk sygdom, der har behov for mange forskellige former for støtte og indsatser, som kan
betyde, at de har kontakt til mange forskellige fagpersoner i deres hverdag.
Der er derfor udviklet et koncept for afholdelse af netværksmøder, da den metode er særligt velegnet til
at understøtte høj grad af borgerinvolvering og udarbejdelse af fælles planer/aftaler i borgerforløb, samt
koordinering i forhold til de forskellige fagpersoner.
På netværksmøderne drøftes borgerens aktuelle behov og ønsker fx for støtte eller hjælp i hverdagen, og
der laves konkrete aftaler, som er tydelige for alle mødedeltagerne. Dagsordenen for netværksmødet
udarbejdes sammen med borgeren for at sikre, at netværksmødet tager udgangspunkt i borgerens ønsker.
Under selve mødet er der også særlig fokus på inddragelse af både borger og evt. pårørende. Alle parter
– herunder borgeren – kan fremsætte ønske om at der afholdes netværksmøde.
Arbejdet med implementering af konceptet for netværksmøder er godt i gang, men konceptet er endnu
ikke implementeret i bund.

Forslag til handling
For at understøtte brugen af netværksmøder foreslås, at det igangværende arbejde med implementering
af konceptet for netværksmøderne fortsættes.
Herunder foreslås, at samordningsudvalgene under psykiatrien løbende følger op på implementeringen
af netværksmøderne og ved behov herfor, iværksætter nye implementeringsstøttetiltag. Den løbende
opfølgning kan fx omfatte forskellige former for opgørelser over udvikling i antal afholdte
netværksmøder fordelt på kommuner og psykiatriske centre.
Derudover foreslås, at samordningsudvalgene også drøfter behov for tilpasninger af konceptet i takt med
at der opnås flere hverdagserfaringer omkring brugen af netværksmøderne. Fx er der under COVID-19
opnået positive erfaringer med virtuelle netværksmøder, som med fordel kan indgå i det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget vurderes ikke have økonomiske konsekvenser.
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B. Styrket tilbud om samlet behandling og støtte i nærmiljøet til borgere på
botilbud – udbredelse af ny model for botilbudsbetjening
Baggrund for forslaget
Mange borgere med psykisk sygdom, der bor på botilbud, oplever perioder med en hurtig og alvorlig
forværring af deres psykiske sygdom.
Årsagerne hertil kan være mange. Men, en hyppigt forekommende årsag er at borgeren er udfordret ift.
egen sygdomsindsigt og/eller af andre grunde har svært ved at følge en behandling og derfor havner i
situationer, hvor de enten helt ophører med at tage den ordinerede medicin eller er i ustabil medicinsk
behandling. Det er derfor vigtigt at denne gruppe borgere tilbydes både socialpædagogisk og
sundhedsfaglig støtte i fleksibelt, integreret og sammenhængende set-up.
En måde hvorpå dette kan understøttes er gennem udbredelse af en ny model for botilbudsbetjening.
Modellen for botilbudsbetjening er en videreudvikling af en model med udgående botilbudsteams fra
Region Hovedstadens Psykiatri, der er gennemført som et satspulje-projekt, hvor der blev opnået
positive erfaringer.
Modellen er videreført efter satspulje-projektets afslutning, og der er på nuværende tidspunkt etableret
botilbudsteams på Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Glostrup,
Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Nordsjælland, der samarbejder med en række
kommunale og regionale botilbud i centrenes optageområder.
Formålet med modellen for botilbudsbetjening er at bygge bro mellem de to verdener, således at den
psykiatriske behandling og den socialfaglige hjælp og støtte, bliver oplevet som en sammenhængende
og helhedsorientereret indsats på trods af, at den leveres af to myndigheder med forskellige opgaver.
Botilbudsteamet samarbejder både med borgeren på botilbuddet og med medarbejderne på botilbuddet.
Der er fx fokus på koordinering og samarbejde om udgående og opsøgende ambulant udredning og
behandling på botilbuddet samt rådgivning og kompetenceudvikling for botilbuddets medarbejdere.
Planer for videre proces
Det forventes, at Region Hovedstaden i Budgettet for 2021 afsætter midler til at understøtte yderligere
udbredelse af modellen med botilbudsbetjening. I de kommende måneder forventes derfor, at de
psykiatriske centre derfor gå i dialog med botilbud i deres optageområde med henblik på, at der bliver
indgået samarbejdsaftaler mellem det enkelte center og botilbud i det pågældende centers optageområde,
der ønsker at være omfattet af samarbejdet om den nye model for botilbudsbetjening. I løbet af 2021 vil
der ske en opsamling af erfaringer med botilbud – herunder vil det blive undersøgt om der er sket et fald
i antallet af indlæggelser fra de botilbud, der er indgået samarbejdsaftaler med.
[Afsnittet tilrettes når Regionsrådet forventeligt medio september 2020 har godkendt budgettet for
2021]

Forslag til handling
For at understøtte udbredelsen af modellen, så de gode resultater i det tværsektorielle samarbejde
tilbydes på en ensartet måde i hele regionen, foreslås:
-

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.
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Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at Region Hovedstaden i Budgettet for 2021 afsætter midler til at understøtte yderligere
udbredelse af modellen med botilbudsbetjening. [Teksten tilrettes når Regionsrådet forventeligt medio
september 2020 har godkendt budgettet for 2021]
De kommunale botilbud skal afsætte ressource til arbejdet med forberedelsen og implementeringen af
modellen. Herudover indebærer modellen af medarbejdere fra botilbuddet indgår i en fast
samarbejdsstruktur, hvor en person fra botilbuddet og evt. en kontaktperson fra misbrugstilbuddet
(patienter med misbrug) deltager ved botilbudsteamets ambulante besøg på botilbuddet og at der
afholdes faste samarbejdsmøder mellem botilbuddets ledelse og botilbudsteamets afsnitsledelse.
Sekretariatet har ikke mulighed for at give et konkret bud på omkostninger herved, men vurderer at
ressourcetrækket som udgangspunkt vil kunne håndteres indenfor eksisterende økonomiske rammer.
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C. Beskæftigelsesindsats på borgerens præmisser – udbredelse af model for
samarbejde mellem kommunalt ansatte IPS-konsulenter og Region
Hovedstadens F-ACT-team.
Baggrund for forslaget
Mange borgere med svær psykisk sygdom har ingen eller kun en meget perifer tilknytning til
arbejdsmarked. Dette på trods af, at mange undersøgelser har vist, at borgere med alvorlige psykiske
sygdomme gerne vil arbejde. Ønsket at arbejde handler om øget selvværd og selvtillid, at have noget at
stå op til, at føle sig som en del af et fællesskab, at lære nye ting og ønske en bedre økonomi (indsæt
kilde).
Der arbejdes i dag med forskellige tilgange til beskæftigelsesindsatsen ift. borgere med alvorlig psykisk
sygdom. Men, særligt IPS-modellen (Individuelt Planlagt job med Støtte) har vist veldokumenterede og
positive effekter.
IPS er kort fortalt en evidensbaseret indsats, der hjælper borgere med alvorlige psykiske sygdomme med
at finde arbejde og kunne arbejde i jobs som de ønsker sig.
IPS adskiller sig fra de traditionelle strategier for beskæftgelsesindsatser for borgere med psykisk
sygdom, fordi man i IPS- tilgangen tror på at opnåelse af og/eller genoptræning af erhvervsevnen
foregår bedst i et rigtigt arbejdsmiljø på det ordinære arbejdsmarked, og at dette kan ske samtidigt med
stadig igangværende behandling af den psykiske sydom og et eventuelt misbrug.
I Danmark er IPS afprøvet i et stort projekt, der blev gennemført i perioden 2012 – 2018. Deltagerne var
København, Frederiksberg, Odense og Silkeborg kommuner samt Region Hovedstadens psykiatri,
psykiatrien i Region Syddanmark og psykiatriens hus Region Midtjylland. IPS-konsulenterne var ansat i
e kommunale jobcentrene, men udstationeret i den regionale psykiatri.
Effekterne fra projektet med IPS-metoden er undersøgt i et klinisk randomiseret multicenter-studie, hvor
720 borgere med alvorlig psykisk sygdom, var inkluderet. Borgerne fik enten et IPS-tilbud eller en
standardindsats i jobcenteret. I studiet konkluderes, at der var signifikant flere borgere fra IPS-gruppen
der kom i ordinært arbejde eller uddannelse, sammenlignet med borgere der fik en standardindsats.
Forskningsprojektet viste også, at deltagerne i IPS var signifikant mere tilfredse med den støtte, de
havde fået sammenlignet med deltagerne i standardindsatsen.
Status for udbredelse af IPS-modellen
I Region Hovedstaden har Københavns og Frederiksberg kommuner valgt at videreføre IPS-tilbuddet og
der er etableret et tæt samarbejde med F-ACT teams under Region Hovedstadens Psykiatri. F-ACT
teams er teams, der yder fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling
På nuværende tidspunkt er der ikke andre kommuner, der har implementeret modellen, men Region
Hovedstadens Psykiatri er i dialog med flere kommuner, der overvejer at indføre modellen.
Derudover arbejdes der for at udbrede kendskabet til modellen. Region Hovedstadens Psykiatri
understøtter spredning af viden om projekterfaringerne og har derudover udarbejdet materiale med
konkrete råd i forhold til opbygning af IPS-tilbud.
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Forslag til handling
For at understøtte udbredelse af model med samarbejde mellem IPS-konsulenter og F-ACT teams
foreslås:
•

At samordningsudvalgene for psykiatrien følger implementering af model med ansættelse IPSkonsulenter 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.

Økonomiske konsekvenser
De samfundsøkonomiske konsekvenser af IPS er belyst gennem en sundhedsøkonomisk analyse.
Analysen viser, at der per deltager blev opnået en samfundsøkonomisk besparelse over den 18 måneders
opfølgningsperiode på 71.562 kr. De lavere udgifter for deltagerne i IPS-gruppen kan primært tilskrives
færre udgifter til indsatser i jobcenteret og socialcenteret samt færre psykiatriske kontakter og højere
produktivitetsgevinst, forstået som skattepligtig indkomst fra ordinær beskæftigelse.
Der kan dog ikke ud fra ovenstående konkluderes, at IPS-modellen har positive økonomiske
konsekvenser for kommunerne, da kommunernes økonomi på området bl.a. påvirkes af reglerne for
statslig refusion på beskæftigelsesområdet.
Til brug for arbejdet i samordningsudvalgene og den efterfølgende drøftelse i
Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdes supplerende materiale om økonomien i forbindelse med
ansættelse af IPS-konsulenter i kommunerne.
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D. Forslag til pejlemærke ” Øget brug af digital kommunikation”
Baggrund for forslaget
Mulighed for nem adgang til brug af digital tværsektoriel kommunikation har afgørende betydning for
en god og sikker kommunikation i forhold til de enkelte borgeres forløb.
På det somatiske område kan alle kommuner og hospitaler både anvende den nationale MedComstandard for korrespondancemeddelelser til fritekst samt de fire nationale MedCom-standarder for
udveksling af struktureret informationer ifm. indlæggelser og udskrivninger - de såkaldte hjemmeplejehospitalsmeddelelser.
Der er ikke tilsvarende muligheder for kommunikation mellem det sociale område i kommunerne og
Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri kan sende og modtage alle ovennævnte
meddelelsestyper, men hovedparten af kommunerne kan ikke sende eller modtage de fire hjemmeplejehospitalsmeddelelser. Tidshorisonten for udbredelsen af disse meddelelsestyper formodes at være lang,
bl.a. fordi der er grundlæggende tekniske barrierer for udbredelsen på det sociale område, som skal løses
på nationalt niveau.
Korrespondancemeddelelsen kan derimod godt tages i brug nu, og gennem den seneste tid har mange
kommuner teknisk implementeret korrespondance-modulet på det sociale område. Denne udvikling
understøttes af K29, der på møde i juni 2020 opfordrer alle kommuner i Hovedstaden til at anvende den
simple korrespondancemeddelelse på socialområdet fra medio 2021.
Den simple korrespondancemeddelelse kan kun bruges til at afsende og modtage relativt korte beskeder.
Implementering af korrespondancemeddelelsen kan derfor langt fra løse alle behov for digital
kommunikation, men det vil være et skridt på vejen.

Forslag til handling
Det foreslås, at der laves en fokuseret indsats for at sikre bedst mulig udnyttelse af de muligheder, der
ligger i brugen af korrespondancen- meddelelsen.
Opgaverne vil blandt at omfatte:
•
•

En systematisk og løbende opfølgning på den tekniske implementering af
korrespondancemeddelelsen i alle kommunerne.
Udarbejdelse og implementering af en konkret aftale om brug af korrespondancemeddelelsen i
samarbejdet mellem psykiatrien og socialområdet, som tager afsæt i den eksisterende og
generelle aftale for brug af korrespondancemeddelelser.

Arbejdet omkring udarbejdelse af en aftale kan igangsættes nu således at den kan være klar til
implementering, når alle kommuner kan sende og modtage den simple korrespondancemeddelelse
forventeligt medio 2021.
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Forankring
I arbejdet med opgaverne er der brug for både psykiatri-/socialfaglige kompetencer og kompetencer i
forhold til Sundheds-IT. Sekretariatet foreslår derfor, at opgaverne forankres i tværsektorielt
samarbejdsforum vedr. digital kommunikation i tæt samspil med samordningsudvalgene under
psykiatrien.
Den konkrete proces og arbejdsform aftales på møde mellem formandskabet for tværsektorielt
samarbejdsforum vedr. digital kommunikation og formandskabet for psykiatriens fælles
samordningsudvalg.
Økonomi
For kommunerne kan der være økonomi forbundet med den tekniske implementering
korrespondancemeddelelsesmodulet.
Derudover kan der være udgifter forbundet med understøttelse af implementeringen fx til kurser i brug
af korrespondancemeddelelsen. Udgifterne hertil vurderes at være af relativt begrænset omfang.
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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.

•

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.

•

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.
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•

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.
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).
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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 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)

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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Direkte 38666102

Dato: 21. august 2020

Udkast til aftale om brug af elektronisk kommunikation over sektorgrænser, ved fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg
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.
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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 er taget ud fra.
Det er i aftaleudkastet valgt alene at kommunikere over sektorgrænser i forbindelse med at borgeren overgår til anden sundhedssektor. Dette betyder, at
f.eks. hospitalerne alene får information om behandlingsniveau for de borgere
som henvises fra andre sundhedssektorer. 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.

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 fortsættes.

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

Elektronisk orientering over sektorgrænser ved fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling
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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.
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.
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”.
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
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.
Ved henvisning af borger til hospitalsindlæggelse/akutmodtagelsen/ambulant
besøg
Hospitalet orienteres via sygehushenvisning-REF01.
Ved henvisning af borger til hospice
Hospice orienteres via sygehushenvisning-REF01.
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

2

Det er aftalt i embedsmandsudvalget at samtlige kommuner skal kunne modtage korrespondancemeddelelser på det social og socialpsykiatriske område inden 2021
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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.
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, ved ændring i behandlingsniveau hos egen læge
Fra

Til

MedCom Standard

Egen
læge

Kommunal
Korrespondancemeddehjemme(syge)pleje lelsen-DIS91
/plejehjem
Kommunal socialt
psykiatrisk område/ botilbud

Korrespondancemeddelelsen-DIS91

Kommunal akutfunktion

Henvisning til kommunal
akutfunktion-XREF22

Hospital

SygehushenvisningenREF01

Hospice

SygehushenvisningenREF01

Andet

Der skal orienteres telefonisk, hvis korrespondancemeddelelser
ikke kan modtages

Transport med Regionens Akutberedskab
Egen
læge

Kommunal akutfunktion/hospital/hospice

Foto af læge journal

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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Figur 1.Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation, ved ændring i behandlingsniveau hos egen læge
Fra

Til

Eget
hjem

Kommunal akutfunktion/hospital/hospice

MedCom Standard

Andet
Mundtlig orientering

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.
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 omkring ændring i behandlingsniveau ikke kan stå i
udskrivningsrapporten, fremsendes endvidere korrespondancemeddelelseDIS91 med information om borgerens aktuelle behandlingsniveau til den kommunale ”Hjemmesygepleje” i borgerens bopælskommune.
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.
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;
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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.
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.
Ved henvisning til hospice efter hospitalskontakt
Henvises borgeren til hospice efter endt indlæggelse/(akut)ambulant besøg
orienteres hospice via sygehushenvisningen-REF01.
Ved 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 ved ændring i behandlingsniveau i forbindelse med hospitalskontakt
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Figur 2. Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation ved ændring i behandlingsniveau i forbindelse med hospitalskontakt
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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.
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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.
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 give kopi af lægenotat med retur til botilbud.
Egen læge orienteres om via korrespondancemeddelelsen.
Figur 3. Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation ved ændring i behandlingsniveau under et hospice ophold.
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Borgerens behandlingsniveau ændres i forbindelse med besøg af udkørende læge fra Akuttelefonen 1813
Er der i forbindelse med en borgers har besøg i eget hjem af udkørende læge
fra Akuttelefonen 1813 aftalt ændringer i behandlingsniveauet, skal der ske
følgende tværsektorielle kommunikation.
Egen læge
Patientens egen læge orienteres i umiddelbar forlængelse af udkørende læge
fra Akuttelefon 1813’s besøg via ”lægevagtsepikrise-DIS06”
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.
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.
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.
Ved henvisning af borger til hospitalsindlæggelse/akut modtagelsen/ambulant
besøg
Hospitalet orienteres via sygehushenvisning-REF01.
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, ved ændring i
behandlingsniveau ved besøg af udkørende læge fra Akuttelefonen 1813
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Ved borgerens akutte indlæggelse/besøg på akutmodtagelsen som er
initieret af kommunen
Det sker, at det kommunale personale på plejehjem, sociale- eller socialpsykiatriske botilbud mm. eller i forbindelse med hjemmebesøg, foranlediger, at en
borger bliver indlagt/henvist til akut ambulant behandling, uden at borgerens
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egen læge er orienteret om dette. I disse situationer skal der ske følgende
tværsektorielle kommunikation.
Fra borgerens eget hjem
Overføres borgeren til hospital i forbindelse med et kommunalt syge- eller omsorgsbesøg i borgerens eget hjem, vides det ikke på forkant, hvilket hospital
borgeren bliver kørt til og dermed kan kommunerne ikke orientere hospital om
borgerens aktuelle behandlingsniveau.
Da personale ikke kan printe journal, uddrag, mm. fra deres systemer, når de
er på besøg i hjemmet, kan der ikke medsendes print heraf.
Bliver borgeren indlagt, vil kommunen få tilsendt en indlæggelsesadvis. Kommunen skal umiddelbart efter modtagelse af denne, orientere hospitalet via en
manuelt opdateret indlæggelsesrapport -XDIS18, hvor borgerens behandlingsniveau skal angives i feltet ”årsag til indlæggelse”.
Bliver borgeren ikke indlagt men opholder sig alene i akutmodtagelsen kan
kommune sende en korrespondancemeddelelse, hvis de er bekendt med hvilken akutmodtagelse borgeren opholder sig på.
Fra plejehjem eller lignede.
Indlægges en borger fra et kommunalt plejehjem eller lignende, vides det ikke
på forkant hvilket hospital borgere bliver kørt til og dermed kan kommunerne
ikke orienterer hospital om borgerens aktuelle behandlingsniveau. I dette tilfælde medgives borgeren et print af det i de kommunale systemer anførte aktuelle behandlingsniveau for borgeren.
Bliver borgeren indlagt, vil kommunen få tilsendt en indlæggelsesadvis. Kommunen skal umiddelbart efter modtagelse af denne orientere hospitalet via en
manuelt opdateret indlæggelsesrapport -XDIS18 retur, hvor borgerens behandlingsniveau skal angives i feltet ”årsag til indlæggelse”.
Bliver borgeren ikke indlagt men opholder sig alene i akutambulatoriet kan
kommune sende en korrespondancemeddelelse om borgerens aktuelle behandlingsniveau, hvis de er bekendt med hvilken akut ambulatorie borgeren
opholder sig på.
Fra sociale og socialpsykiatriske kommunale/regionale botilbud
Indlægges en borger fra et kommunalt/regionalt botilbud vides det ikke på forkant hvilket hospital borgere bliver kørt til og dermed kan kommunerne ikke
orienterer hospital om borgerens aktuelle behandlingsniveau. I dette tilfælde
medgives borgeren et print af det i de kommunale systemer anførte aktuelle
behandlingsniveau for borgeren.
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For de kommunale/regionale tilbud som kan kommunikere via korrepondancemeddelelsen, kan denne benyttes, hvis tilbuddet er vidende om hvilket hospital og afdeling borgeren bliver kørt til.
Region Hovedstadens Akut beredskab transport af borgere fra eget hjem/plejehjem/botilbud til hospital initieret af kommunalt personale
Ved transport af borgere med Regionens Akutberedskab fra eget hjem til hospital er der ikke mulighed for at dokumenteret borgerens aktuelle behandlingsniveau via foto til det præhospitale patientjournalsystem. Ambulancepersonalet/reddere orienteres i disse tilfælde mundtligt af det kommunale personale.
Sker patienttransporten fra plejehjem, botilbud eller lignende dokumenteres
borgerens aktuelle behandlingsniveau i det præhospitale journalsystem ved,
at ambulancepersonalet/redder tager foto af den kommunale journal.

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 borgeren.
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 som via foto kan dokumenteres i den
præhospitale patient journal.
Foretages der lægebesøg af udkørende læger fra akuttelefonen 1813 på plejehjem/botilbud, er det kommune der orienteret om borgerens aktuelle behandlingsniveau og 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 uden inddragelse af borgerens egen læge initierer en hospitalskontakt
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Figur 5. Skematisk oversigt over tværsektoriel kommunikation når kommunen uden inddragelse af borgerens egen læge initierer en hospitalskontakt
Fra

Til

MedCom standard

Andet

Læge besøg
fra Akuttelefonen 1813
Plejehjem

Social/socialt
psykiatrisk botilbud

Hospitals Indlæggelse

Foto af kopi
af lægenotat
der foreligger
i hjemmet
Manuel opdateret indlæggelsesrapport XDIS16

Borger medgives print af
journal

Besøg på akut- Er kommunen bekendt med hvilket
modtagelsen
hospital borgeren er kørt til, sendes
en korrespondancemeddelelseDIS91

Borger medgives print af
journal

Læge besøg
fra Akuttelefonen 1813

Foto af omsorgsjournal

Hospitals Indlæggelse

Borger medgives print af
journal

Besøg på akutmodtagelsen

Borger medgives print af
journal

Læge besøg
fra Akuttelefonen 1813

Foto af journal

Transport med Regionens Akutberedskab
Eget hjem

Hospital

Mundtlig orientering

Plejehjem/botilbud

Hospital

Foto af omsorgs journal

Elektronisk orientering over sektorgrænser ved fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling

Møde i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 16-09-2020

Side 13

Punkt nr. 8 - Beslutning: Aftale om brug af elektronisk kommunikation over
sektorgrænser ved ændringer i behandlingsniveau
Bilag 1 - Side -14 af 16

Bilag: tekst fra de to vejledninger
Fra vejledning om fravalg af genoplivning
Information af øvrige sundhedspersoner
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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.

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.
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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.

Orientering om fravalg af genoplivning over sektorgrænser:

Elektronisk orientering over sektorgrænser ved fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling
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