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Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Fælles samordningsudvalg for Bornholm
8. marts 2021
13.30 – 16.00
Skype

Delta
gere:

Direktør Annemarie Hvidberg Hellebek, Bornholms Hospital
Sundhedschef Karina Timra Hegner Nørby, BRK
Centerchef Jette Melander-Jensen
Ledende socialrådgiver Bettina Skovmand, BUC for Katja Føhns og Nina Staal
Psykiatri- og Handicapchef Magrethe Vogt Thuesen, BRK
Vicedirektør Morten Østergaard, Bornholms Hospital
Ledende Overlæge Anja Mitchell, Bornholms Hospital
Oversygeplejerske Peter Juul Jensen, Bornholms Hospital
Chef for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Allan Westh, BRK
Ældrechef Christina Thorén Lilliedal, BRK
Centerchef børn og familie, Ann Rubæk-Nielsen, BRK
Vicedirektør Anne Gotlieb Hertz, Region Hovedstadens Psykiatri
Praktiserende læge Kathri Marcussen, Repræsentant PLO
Hospitalskonsulent i KAPH, Almen praksis, Rikke Westh
Praksiskonsulent for psykiatri Christina Hundrup
Chefkonsulent Winnie Brandt, Center for Sundhed
Bente Helms, repræsentant for brugere og pårørende
Carl Erik le Sage de Fontenay, repræsentant for brugere og pårørende

3. februar 2021

Fraværende:
Vicedirektør Trine Mottlau, Akutberedskabet
Klinikchef Nina Staal, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Centerchef Kresten Dørup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Servicedirektør Trine Dorow, BRK (deltagende under punkt 4)
Gæster:
Til punkt 3:

Anita Kjær Madsen BRK og Dorte Hansen BoH

Referent:

Sidsel Kofoed Andersen, BOH og Lisbeth Nielsen, BRK

Næste møde: 7. juni 2021
Ordstyrer: Jette Melander

1. Godkendelse af dagsorden v/ordstyrer (13.30 – 13.32)
Referat pkt. 1:
• Godkendt
2. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde den 17. november 2020
v/ordstyrer (13.33 – 13.35)
Se referat fra samordningsudvalg den 17. november 2020
Referat pkt. 2:
• Godkendt
3. Nyt fra Udviklings- og driftsgrupperne v/ordstyrer (13.35 – 14.10)
Nyt fra:
a. Udviklings- og driftsgruppen for ældre og borgere med kronisk sygdom
(Morten Østergaard og Karina Nørby); herunder:
o Den patientrettede forebyggelse – problemstillinger og udviklingsperspektiver:
• På mødet gives en mundtlig status på det tværsektorielle
samarbejde på den patientrettede forebyggelse ved Anita
Kjær (BRK) og Dorte Hansen (BoH)
o Indsatser indenfor fokusområdet ”Sammen og ældre og borgere med
kronisk sygdom”
Bilag: Referat fra møde Udviklings- og Driftsgruppen for ældre og borgere
med kronisk sygdom den 30. november 2020
b. Udviklings- og driftsgruppen for borgere med psykisk sygdom (Margrethe
Vogt Thuesen Christina Hundrup)
o Mødet aflyst.
c. Udviklings- og driftsgruppen for børn og unges sundhed (Ann Rubæk-Nielsen og Bettina Folkmann):
o Fra mødet den 24.2.21: Drøftelse af det tværsektorielle samarbejde
om børn med psykiatriske diagnoser og misbrug med bl.a. følgende
input:
• Godt tværsektorielt samarbejde med behov for en mere systematisk beskrivelse af samarbejdet
• Hvordan for i forældrene hen til den hjælp der tilbydes –
uden af stigmatisere
• Godt samarbejde om børn med dobbeltdiagnoser – men beskrives/systematiseres bedre
• En indgang/ uanset hvilken dør man går ind ad, får man den
rigtige hjælp
• Husk at give misbrugsproblemer blandt unge det rette fokus
– ikke større misbrug her end andre steder
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Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning
Referat pkt. 3:
Ad a. Udviklings- og driftsgruppen for ældre og kronikere har ansvaret for den
tværsektorielle patientrettede forebyggelse. Derfor gav Anita og Dorte en status på området, herunder bl.a. om det unikke samarbejde på tværs af sektorer,
aktuelle tilbud, planlagte udviklingstiltag, nye løsninger/tilbud som følge af Corona i form af webinarer mv. Vedhæftet Dorte og Anitas slides.
Se bilag præsentation ”Oplæg Anita og Dorte”
Der blev spurgt til, om der er tilbud til sårbare borgere, der ikke er tilknyttet socialpsykiatrien. Det blev oplyst, at der til sårbare grupper – der ikke rummes i
tilbuddet indenfor socialpsykiatrien – herunder også borgere der ikke taler
dansk primært tilbydes individuelle samtaler enten i kommunen eller i ambulant
regi på hospitalet.
Der blev givet udtryk for tilfredshed med den særlige bornholmermodel, der går
på tværs af diagnoser – men også ønske om at tilbuddet udvides til flere diagnosegrupper end KOL og diabetes og snart hjertelunge.
Der var ros til samarbejdet med brugerne og på tværs af sektorer, men der blev
efterlyst et servicecheck på om nuværende tilbud i tilstrækkelig grad når de sårbare grupper.
Ad b. Ikke aktuelt
Ad c. Der blev givet en orientering om drøftelserne i udviklings- og driftsgruppen vedrørende det tværsektorielle samarbejde om børn med psykiatriske diagnoser og misbrug, herunder og det gensidige ønske om et tæt og systematisk
samarbejde. Da dagsorden punkt 4 omhandler samme problematik blev der kun
givet en kort status på gruppens drøftelser. På sidste møde fik udviklings- og
driftsgruppen også en orientering om arbejdet med TIF – tværsektoriel implementering af forløbsprogrammer, herunder et signaturprojekt vedr. netværksmøder og netværksskabeloner. Udviklings- og driftsgruppen vil drøfte TIF nærmere på et senere mhp. mulighed for implementering på Bornholm. Referat fra
mødet den 24.2 vedhæftes.
For referat fra driftsgruppe: henvises til Lisbeth Nielsen, BRK
4. Unge i mistrivsel og i misbrug på Bornholm/Bente Helms og Trine Dorow
/Temadrøftelse (14.10-14.55)
”Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i
tide” er en målsætning i Sundhedsaftalen 2019 -2023.
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Set i lyset af det tragiske dødsfald, hvor en 15-årig dør samt den sidste tids debat i diverse medier, ønskes en drøftelse i samordningsudvalget af temaet
”Unge i mistrivsel og i misbrug på Bornholm”.
På den baggrund har Bornholms Regionskommune igangsat en proces for at
vurdere, om kommunens indsats er tilstrækkelig og om der kan iværksættes andre tilbud. Der arbejdes på to spor
• Spor I – etablering af et behandlingstilbud til unge under 18 år – hvad?
hvordan? og samarbejde på tværs af sektorer?
• Spor II – forebyggelse og trivsel – hvad mangler vi? Er der huller i forebyggelsen? Hvad kan kommunen med fordel fokusere på? - ved Ann Rubæk
Sagen har været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1.3
(vedhæftet).
På mødet ønskes medlemmernes bidrag og input til det videre arbejde med
henblik på en kvalificering af de to spor samt hvordan udvikling af de tværsektorielle samarbejde styrke den samlede indsats overfor børn og unge i mistrivsel og misbrug på Bornholm.
Der indledes med et kort oplæg fra BRK.
Indstilling:
At samordningsudvalget drøfter og kommer med input til BRKs videre arbejde
med indsatser i forhold til unge i mistrivsel og i misbrug med særligt fokus på
udvikling af det tværsektorielle samarbejde
Referat pkt. 4:
Spor I blev præsenteret ved oplæg fra Karina Nørby. Vedhæftet præsentation:
-

Bilag - PPT unge og misbrug

Samordningsudvalget kom med følgende input:
•

Styrke visitationen til indsatser herunder brug af såkaldt OBS-skema (vedhæftet)

-

Bilag: obs skema unge indsats

•
•
•
•
•

Sammenhængende indsats med én indgang
Brug af sundhedsaftalen
Kompetencer og faglighed
Dobbeltdiagnoser
Se på erfaringer fra andre steder eks. Roskilde, som har et veletableret samarbejde omkring børn og unge psykiatrien med fokus på kompetencer og forebyggelse.
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•
•
•
•

Optimering af allerede eksisterende tilbud med fokus på sammenhæng herunder også samarbejdet mellem kommune og region
Forbedring af indsatser og tilbud døgnet rundt samt i akutte situationer
Enighed om et bredt samarbejde, med fokus på koordination, ansvar, roller
mhp at mindske at de unge falder mellem to stole
Forebyggende tiltag med ønske om at nå de unge tidligere.

Spor II blev præsenteret af Ann Rubæk:
Ann Rubæk lagde vægt på, at et styrket samarbejde forhåbentlig medfører, at
man lettere kommer i kontakt med flere unge og kan målrette indsatsen. I forebyggende og tidlig indsats indtænkes bl.a. klubtilbud, SFO-tilbud, fællesskaber
til de unge, sårbarhed hos forældrene, tilbud af gruppeforløb for børn og unge.
Der er fokus på at styrke de tilbud der allerede eksisterer f.eks. brugen af sundhedsplejerskerne, som ofte kan nå børn og unge i et fortroligt og trygt rum. Erfaringer fra programindsatsen De små børns Bornholm skal inddrages herunder
også inddragelse af frivillige organisationer og civilsamfundet.
Samordningsudvalget kom med følgende input:
• Kommunikation og direkte kontakte f.eks. til PPR, men også en tydelighed i hvilke tilbud der findes til de forskellige målgrupper.
• Samarbejde mellem BRK og almen praksis ift. opfølgning og status på
iværksatte tiltag.
• Særlige udfordringer når samarbejdet mellem forældre, den unge og
kommunen ikke fungerer godt.
• Faglighed og samarbejdsflader: Vi har hver især nogle kompetencer,
som vi skal spille gode og bruge hinanden.
• Erfaring fra andre kommuner. F.eks. samarbejde mellem socialrådgivere
og akutmodtagelser for at styrke et fælles sprog i sektorovergangene
• Fokus på implementering, så indsatser der allerede er besluttet, også bliver implementeret tilstrækkeligt.
• Større fokus på brugen af netværksmøder.
Der arbejdes videre med alle drøftelser og input på kommende møde d. 11.
marts.
5. Status fra arbejdsgruppen vedr. udvikling af samarbejdet på akutområdet/Karina Nørby (14.55-15.05)
På mødet gives en kort mundtlig orientering om status på arbejdet med at indsætte Akutbil Bornholm som PHV på Bornholm, herunder at opstart er udsat
grundet covid-restriktioner. Oplæringen af anæstesisygeplejersker og paramedicinere medfører tæt kontakt personalegrupperne imellem og vurderes til at være
en unødig risiko for personalet for nuværende. Dato for oplæring er fortsat
ukendt.
Beslutningen om at udskyde undervisning og observatørkørsel i Akutberedskabet bygger på en konkret, faglig vurdering, hvorfor en yderligere forsinkelse af
opstart af Akutbil Bornholm som PHV på Bornholm desværre er en mulighed.
Indstilling:
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At orienteringen tages til efterretning
Referat pkt. 5:
• Projektet er stadig udskudt pga. CVID-19 restriktioner. Forhåbentlig med
mulighed for etablering af kompetenceløft i april/maj måned.
Arbejdsgruppen arbejder videre med tilpasning og evalueringsdesign. Yderligere skal der etableres et kickoff møde med akutberedskabet.
6. Grundaftale om finansiering af ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling/ Lisbeth Nielsen (15.05-15.20)
Sagsfremstilling:
Sundhedskoordinationsudvalgte godkendte på sit møde i december 2020 et forslag til en ny samlet grundaftale, der dækker ledsagelse i forbindelse med alle
former for hospitalsbehandling og transport i forbindelse med ledsagelse til og
fra hospitalsbehandling.
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 og præciserede, 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. Det samme er tilfældet i
forhold til befordring.
Såfremt hospitalet/regionen ikke selv stiller den nødvendige hjælp til rådighed,
men anmoder om hjælpen ude fra, skal hospitalet/regionen afholde udgiften
hertil.
Der blev tidligere indgået aftaler om ledsagelse og finansiering af lønudgiften
til ledsagelse i forbindelse med indlæggelse på de somatiske hospitaler og psykiatriske centre.
Forslag til ny samlet regionsdækkende aftale for ledsagelse i forbindelse med
hospitalsbehandling
Der foreligger nu en grundaftale, der dækker ledsagelse i forbindelse med alle
former for hospitalsbehandling inkl. transport i forbindelse med ledsagelse til
og fra hospitalsbehandling (bilag 1).
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I 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. Der foreligger dog en ny takstafregningsmodel.
På mødet gives en nærmere orientering om aftalen. Formandskabet for samordningsudvalget har endvidere besluttet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe
til lokal implementering med deltagelse af repræsentanter fra Bornholms Hospital (Penille Wedel og Sidsel Kofoed Andersen), Psykiatrisk Center (Jette melder navn ind), kommunal praksiskonsulent samt Bornholms Regionskommune
(Lisbeth Nielsen m.fl.) Lisbeth Nielsen er tovholder.
Indstilling:
At den nye aftale tages til efterretning
Referat pkt. 6:
På mødet blev der givet en kort orientering, herunder særligt de udfordringer
kommunen oplever på Bornholm, som følge af den store andel af patienter, der
henvises videre til behandling på udenøs hospitaler. I henhold til aftalen er det
den behandlende afdeling, der skal give tilsagn om betaling for ledsagelse ved
behov, men BRK oplever det ofte vanskeligt at få kontakt med rette vedkommende.
Jette Melander indgår i arbejdsgruppe. Yderligere vil almen praksis blive inviteret med.
BOH har været i dialog med RH om problemstillingen, der melder tilbage, at
der er fokus på problemet og det er en kendt problemstilling, da de har patienter
fra mange forskellige kommuner.
7. Ansøgninger til Byg BRO puljen v/ordstyrer (15.20-15.35)
Samordningsudvalget har nu igen mulighed for at ansøge om kompetenceudviklingsmidler til at skabe sammenhængende patient/borgerforløb på tværs af
sektorer. I 2020 ansøgte og fik Samordningsudvalget midler fra Byg BRO puljen til hhv. Implementering af MoCa-tests på tværs af sektorerne på Bornholm
og Kroniske smerter.
Der kan søges op til 75.00 kroner pr. ansøgning samt konsulentbistand til at
idéudvikle, planlægge, gennemføre og evaluere et projekt.
På grund af corona-situationen er puljen delt op i to ansøgningsrunder. Første
runde er 23. april. Anden runde 24. september 2021.
Indstilling:
• Samordningsudvalget drøfter
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•

•

Forslag til kompetenceudviklingsprojekter, der med fordel kan søges om
støtte til fra puljen
Plan for den videre proces i forhold til evt. indhentning af projektforslag fra udviklings- og
Referat pkt. 7:
Igangværende projekter kan evt. meldes ind til april, såsom PHV eller Smerteprojekt. Den nedsatte PHV arbejdsgruppe tager dette med til kommende møde.
Et andet projekt kunne være kompetenceudvikling i fht børn og unge og misbrug/mistrivsel.
Muligheden i BRO-puljen formidles videre til Udviklings- og driftsgrupperne
for at få deres input til evt. ønsker.
Punktet behandles igen på samordningsudvalgets næste møde med henblik på
ansøgninger til anden runde den 24.9

8. Orientering fra Formandskabet v/ordstyrer (15.35-15.55)
Sagsfremstilling:
Indstilling:
At Samordningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Referat pkt.8:
Punktet udgår
9. Gensidig orientering om nye tiltag, udvikling og udfordringer i forhold til
kapacitet og aktivitet i relation til områder, der har betydning for det
tværsektorielle samarbejde om sundhed (fast punkt) (15.30-15.50)
Orientering fra:
1 BOH
2 BRK
3 Psykiatrisk Center
4 BUC
5 Almen praksis
6 Brugerrepræsentanter
7 Akutberedskabet
Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.
Referat pkt. 9:
BOH orienterer:
• Covid-19 fylder stadig en del for hospitalet.
• Interesse i at få udarbejdet en befolkningsundersøgelse sammen med
almen praksis og BRK.
BRK orienterer:
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•
•
•

Genåbning af Bornholm fylder meget herunder etablering af nye testset up, opstart af skoler, fokus på børns mentale sundhed efter nedlukning og genåbning samt sygedagpengeindsats efter covid-19
Som nævnt tidligere på mødet arbejdes med unge og misbrug og mistrivsel
Ny helhedslov

Psykiatrisk Center orienterer:
• Ombygning pga. pladsproblemer. Byggeriet kører frem til det nye år.
BUC orienterer:
• Revision af samarbejdsaftalerne.
• Ny læge er tiltrådt
Almen praksis orienterer:
• Patienterne er ved at være tilbage i praksis. Der ses en stigning af cancerpatienter.
• Enkelte almen praksis varetager vaccination til borgere i målgruppen +
85-årige.
Brugerrepræsentanter orienterer:
• Har fået en særskilt orientering om regionens budget og en introduktion til digitaliseringsprojektet på BOH.
• Orientering om succesen med brugerrepræsentanter på Bornholm sammenlignet med andre samordningsudvalg.
• Jf. kommissorium skal der fokus på voksenpsykiatrien.
• Orientering om nyt brugerråd bestående af fire repræsentanter med en
god brede ift. sygdom, pårørende, alder.
• Store forventninger til sundhedsnavigatør på Bornholm.
Punkter til kommende møder (15.55-16.00)
- Gennemgang af Sundhedsaftalen
- Brugerinddragelse
- Hospitalets digitaliseringsprojekt
- Tværsektorielt udkørende team – projekt fra Hillerød med fokus på samarbejde
på tværs
Referat:
Yderligere ønskes følgende punkter til kommende møde:
- Voksen psykiatrien
- Forebyggelse af tvang (skulle have været tilbage i på i efteråret 2020). v/ Anne
og Jette
- De nye samarbejdsaftaler.
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