DAGSORDEN
Møde i:

Opstartsmøde for Tværsektorielt samarbejdsforum for digital
kommunikation

Dato:
Kl.:
Sted:

Mandag den 30. november 2020
12:00-14:00
Teams

Deltagere: Formandskab
Mette Rye Sørensen substitut for Mette Harbo – Københavns Kommune
Tina Holm Nielsen – Amager-Hvidovre Hospital
Fra Kommunerne
Henrik Tafdrup – Frederiksberg Kommune – Samordningsudvalg Byen
Lise Jeppesen – Glostrup Kommune - Samordningsudvalg Syd
Anne Skjoldan – Gladsaxe Kommune - Samordningsudvalg Midt
Marie Lønstrup – Frederiksberg Kommune - Samordningsudvalg Psyk
Fra Almen Praksis
Lau Bertholdt – Praktiserende læge – KAP H
Niels Dreisler – Praktiserende læge – PLO H
Fra Region
Lene Vibe Høyer – Nordsjællands Hospital - Samordningsudvalg Nord
Peter Juul Jensen Bornholms Hospital – Samordningsudvalg Bornholm
Gitte Krogager – Region Hovedstadens Psykiatri - Samordningsudvalg Psyk
Martin Thor Hansen - CIMT
Sekretariat
Kjeld Bo Christiansen – Københavns Kommune
Conni Christiansen – Region Hovedstaden

Dagsordenspunkter
1. Velkomst og præsentation - 10 min
2. Gennemgang af kommissorium (vedlægges) -50 min
3. Opgave overblik – 50 min
4. Eventuelt- 10 min

Punkt 1. Velkomst og præsentationsrunde
Punkt 2. Gennemgang af kommissorium
På møde vil kommissorium blive gennemgået. Det foreslås, at der sker en
drøftelse af gruppens arbejdsform og forslag til møderække.
Vedhæftet er kommissorium, samt notat om møderække og arbejdsform
Indstilling:
At gruppen drøfter indhold af kommissorium – herunder arbejdsform og
møderække.
Punkt 3. Opgaveoverblik
Der er allerede flere opgaver for gruppen som enten er på vej i forhold til
det nationale MedCom samarbejde, fremgår af kommissorium eller som
kommer fra tidligere sundhedsaftale. Neden for er udarbejdet et første overblik over disse.
Overblikket nedenfor vil udgøre den ønskede arbejdsplan for denne gruppe,
som Tværsektoriel Strategiske Styregruppe har efterspurgt. .
Aktuelle opgaver
Opdrag
Overskrift indhold
MedCom/nati- Moderniseret advis
onalt
I regi af MedCom og hjemmeplejesygehusgruppen er der i gang sat et
arbejdet med at ændre det nuværende indlæggelses-/udskrivningsadvis for indlagte/udskrevne borgere
fra hospitalerne til også at dække
borgere som er i kontakt med hospitalernes akutfunktioner- hvor borgeren pt kan ligge i mange timer uden
at kommunen er orienteret herom

MedCom/nationalt

Udvidet Korrespondancemeddelelse
I regi af MedCom er der i gang sat et
arbejde med at forbedre den nuværende korrespondancemeddelelse
så der også kan vedhæftet filer mm.
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Beskrivelse af opgave
. Opgave:
 Understøtte den organisatoriske implementering af den
nye moderniserede advis i
både kommuner og på hospitaler
 Afklare evt. praksisnærer
problemstilling og arbejdsgange ved ibrugtagning af
den nye standard
 Kommunikationsaftalen for
indlagte/udskrevne borgere
skal tilpasse den nye standard.
Opgaver:
 Understøtte den organisatoriske implementering af den
nye udvidet korrespondancemeddelelse i alle sektorer
 Afklare evt. praksisnærer
problemstilling og arbejdsgange ved ibrugtagning af
den nye standard
Side 2

Aktuelle opgaver
Opdrag
Overskrift indhold

MedCom/nationalt

MedCom boblerer
Styrelsen for
patient sikkerhed

Tværsektoriel
Strategiske
Styregruppe

Overførsel af FællessprogIII
(FSIII)data til indlæggelsesrapporten
Kommunerne brug af FSIII har betydet, at der nu foreligge standardiseret data for en borgeres funktionsog helbredsvurdering i de kommunale omsorgssystemer. Der arbejdes
pt i MedCom med at får disse data
overført/mappet over til ”indlæggelsesrapporten”, som derved bliver
mere fyldestgørende for hospitalspersonalet.
Forbedring af henvisningen
Speciallæge epikrisen

Beskrivelse af opgave
 Afdække hvad den giver af
nye muligheder i forhold til at
forbedre den tværsektorielle
kommunikation
Opgave:
 Følge arbejdet og understøtte processen.

Kommunikation over sektorgrænOpgave:
 Understøtte den organisatoriser i forhold behandlingsniveau
ske implementering af aftalen
”ingen ønske om genoplivning og
i alle sektorer
livsforlængende behandling”
 Aftalen skal evalueres og evt.
Der er udarbejde udkast til aftale for
tilpasse
området i forhold til, hvordan der
kommunikeres med kendte MedCom
standarder over sektorgrænser
Psykiatrien – fortsat arbejde med
Opgaver:
 En systematisk og løbende
tværsektoriel kommunikation
opfølgning på den tekniske
Der er fortsat stort fokus på tværsekimplementering af korrespontoriel kommunikation til/fra (sodancemeddelelsen i alle
cial)psykiatrien i kommunerne. Af
kommunerne.
sundhedsaftalen fremgår det, at der

Udarbejdelse og implemenskal arbejdes for, at psykisk syge optering af en konkret aftale om
lever et koordineret udskrivningsforbrug af korrespondancemedløb. På TSS møde den 16. septemdelelsen i samarbejdet melber blev der besluttet 4 pejlemærker
lem psykiatrien og socialomfor området. Den ene er udbredelse
rådet, som tager afsæt i den
af digital kommunikation som TSS
eksisterende og generelle afhar bedt TSDK om at arbejde videre
tale for brug af korresponmed
dancemeddelelser.


Dagsorden 30. november 2030 Tværsektoriel Samarbejdsforum for digital kommunikation

Side 3

Aktuelle opgaver
Opdrag
Overskrift indhold
Tværsektorielt Fælles Medicin
Tværsektoriel
Kort (FMK)-problemstillinger.
Strategiske
Under sidste sundhedsaftale periode
Styregruppe
var der en selvstændig tværsektoriel
arbejdsgruppe der håndterede tværsektorielle udfordringer med FMK.

Beskrivelse af opgave
Opgave:
 Tværsektorielle udfordringer
med FMK skal håndteres i
Tværsektoriel Samarbejdsforum for digital kommunikation
og/eller skaleres op til nationalt niveau.

Overblik over udfordringer:
Almen praksis ajourførte i okt. 15%
af FKM konsultationerne og 20% af
FMK konsultationerne for borgere
med kommunal medicinordning.

Tværsektoriel
Strategiske
Styregruppe

Problemer med doseringsvejledning
– 2 piller med samme styrke som 1
pille kan ikke anskueliggøres i FMK
Andre problemområder …
Kommunikationsaftale for gravide
og barslende
Under sidste sundhedsaftale blev
der udarbejdet en regional kommunikationsaftale for gravide og barslende. Hvor kommunikation mellem
sektorerne skal foregå via korrespondancemeddelelsen

Opgave:
 Opfølgning på aftalen

Øvrige opgaver
Digitaliseringsprojekter der skal følges
Et Samlet patientoverblik.
Et samlet patientoverblik er et nationalt projekt, der går på at dele data om borgerens stamkortsoplysninger og aftaler. Disse to delelementer er under etablering i hhv. almenpraksis,
kommuner og hospitaler. Der arbejdes pt på at udvide patientoverblikket i en fase II til også at
indeholde data om borgerens planer og mål.
Graviditetsmappen/app
Graviditetsmappen mål er at dele data om den gravide tværsektorielt under hendes vej fra
egen læge over fødeafdeling til sundhedsplejen. Der udvikles også en app til den gravide så
hun selv kan følge med i egne data- læse artikler og tilføje egen notater. Der skal foretages
pilotafprøvningen af graviditetsmappen/app i hhv. Øst og Vest Danmark i 2021 maj-okt.
SP-Link
Der er nedsat en selvstændig projektgruppe i hovedstadsregionen, der arbejder for at kommunerne via SP-Link skal kunne få adgang til en borgers data i Sundhedsplatformen. Pt har 6
enheder i Københavns Kommune og 1 enhed i Frederiksberg Kommune adgang til SP via
SP-Link. Der arbejdes på, at samtlige kommuner kan komme på en skalerbar udgave af SPLink primo q2 2021.
Fælles offentligt udbud af Telemedicin.
National arbejdes der med udbud af forskellige telemedicinske ydelser herunder KOL og diabetes.
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Side 4

Indstilling:
At gruppen drøfter opgaveoverblik i forhold til indhold og evt. drøfter om
der er behov for supplerende opgaver i opgaveoverblikket. Derudover skal
styregruppen beslutte om dette overblik kan danne udgangspunkt for den
ønskede fremlæggelse af arbejdsplan for Tværsektoriel Strategisk styregruppe på deres møde i februar 2021.

Punkt 4. Evt.
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Side 5

