Dato: 7. juni 2021

Dato:7.juni201

REFERAT SAMORDNINGSUDVALGET
BORNHOLM
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:
Deltagere:

Samordningsudvalget Bornholm
07.06.21
13.30-16.00
Via teams
Direktør Annemarie Hvidberg Hellebek, Bornholms Hospital
Servicedirektør Trine Dorow
Sundhedschef Karina Timra Hegner Nørby,
BRK Centerchef Jette Melander-Jensen
Ledende socialrådgiver Bettina Skovmand, BUC for Katja Føhns
Psykiatri- og Handicapchef Magrethe Vogt Thuesen, BRK (afbud)
Vicedirektør Morten Østergaard, Bornholms Hospital
Ledende Overlæge Anja Mitchell, Bornholms Hospital (afbud)
Oversygeplejerske Peter Juul Jensen, Bornholms Hospital
Chef for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Allan Westh, BRK (afbud)
Ældrechef Christina Thorén Lilliedal, BRK (afbud)
Centerchef børn og familie, Ann Rubæk-Nielsen, BRK
Vicedirektør Vakant, Region Hovedstadens Psykiatri (afbud)
Klinikchef Nina Staal, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (afbud)
Centerchef Kresten Dørup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk (afbud)
Center Vicedirektør Trine Mottlau, Akutberedskabet
Praktiserende læge Kathri Marcussen, Repræsentant PLO (afbud)
Hospitalskonsulent i KAPH Almen praksis, Rikke Westh
Praksiskonsulent for psykiatri Christina Hundrup
Chefkonsulent Winnie Brandt, Center for Sundhed (afbud)
Repræsentant for brugere og pårørende, Bente Helms Repræsentant for
brugere og pårørende Carl Erik le Sage de Fontenay

Godkendelse af dagsorden v/ordstyrer
(13.30 – 13.33)
Referat:
Dagsorden godkendt

Godkendelse og opfølgning på referat fra møde den 8. marts 2021 v/ordstyrer (13.33 –
13.40)

Se referat fra samordningsudvalg den 8. marts 2021 her
Der er efterfølgende spurgt ind til mere information vedr.
- Sygedagpengeindsats efter covid-19?
(- Ny helhedslov?:

Referat:
- Sygedagpengeindsats efter covid-19 – der følges op næste gang, da der er afbud fra
Allan Westh til dette møde.
- Der varsles med en helhedslov. Grundlæggende handler det om, at borgere med
komplekse og langvarige forløb skal have en sammenhængende og koordineret indsats
i kommunen. Der afventes ny lovteksten før en endelig implementering.

Nyt fra Udviklings- og driftsgrupperne v/ordstyrer (13.40 – 14.00)
Nyt fra Udviklings- og driftsgrupperne.
a. Udviklings- og driftsgruppen for ældre og borgere med kronisk sygdom (Morten
Østergaard og Karina Nørby).
b. Udviklings- og driftsgruppen for borgere med psykisk sygdom (Margrethe Vogt Thuesen
Christina Hundrup).
c. Udviklings- og driftsgruppen for børn og unges sundhed (Ann Rubæk-Nielsen og Bettina
Folkmann):
Indstilling: At orienteringen tages til efterretning
Referat:
A) Udviklings- og driftsgruppen for ældre og borgere med kronisk sygdom:
Orientering om
• Forebyggelsestiltag: årsrapport for KOL, diabetes og hjerte 2020 præsenteret. Der
arbejdes med digitale tilbud - fortsat udvikling. Årsrapporten vil blive udsendt til
orientering til Samordningsudvalget.
Se bilag ”Forebyggelsestilbud årsrapport” her.
•
•

Audit: Der er lavet en journalaudit med 50 journaler med udgangspunkt i
kommunikationsaftalen. Der arbejdes videre med prioritering og forbedringstiltag.
Sp-link: En kommunal adgang til SP-platformen, som CURA-kommunerne kan anvende.
Oplæg af projektleder for SP-link. Der arbejdes videre med implementering i BRK.
Se bilag ”SP link orientering” her

•

BYG BRO ansøgning er drøftet.
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B) Udviklings- og driftsgruppen for borgere med psykisk sygdom:
Orientering om
• Rusmiddelområdet: Formandskabet for samordningsudvalget har nedsat en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra BOH og Rusmiddelområdet, der får til opgave at
udarbejde forslag til arbejdsgange/indsatser, der understøtter/sikrer borgerens overgang
fra akut misbrugsbehandling på BoH til misbrugsbehandling i BRK.
• Spiseforstyrrelser: Koordineret indsat hvor der er er nedsat en taskforce
• Grundaftale for ledsagelse er drøftet.
• Byg BRO er diskuteret., men er ikke endelig fastsat.
Borgerrepræsentant skal fremadrettet deltage på møderne. Lisbeth Nielsen følger op på dette.
c) Udviklings- og driftsgruppen for børn og unges sundhed
Orientering om:
• Arbejdet med en samarbejdsmodel for en Koordineret Indsats på Tværs (KIT). Det er
aftalt, at der arbejdes videre med implementering af modellen på Bornholm.
• Planlægger en ansøgning til BYG-BRO vedr. implementering af modellen på Bornholm.

Ansøgninger til Byg BRO puljen v/ordstyrer (14.00-14.10)
Muligheden for at ansøge om kompetenceudviklingsmidler har efter sidste møde i
Samordningsudvalget været til drøftelse i Udviklings- og driftsgrupperne mhp. mulige
ansøgninger til næste ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 24. september.
Udviklings- og driftsgrupperne besluttede at arbejde videre med ansøgning vedrørende:
• Borger/pårørende-rejse (Værdigstrømsanalyse på pårørende-forløb). For yderligere info:
Servicedesign og brugerinddragelse (kl.dk)/Udviklings- og driftsgruppen for borgere med
psykisk sygdom
• Mulighed for at se på etablering af tværsektorielle behandlingstilbud – borgere med
spiseforstyrrelse/Udviklings- og driftsgruppen for borgere med psykisk sygdom
• Kompetenceudvikling i forhold til brugen af digitalisering løsninger til visitationssamtaler/
Udviklings- og driftsgruppen for ældre og borgere med kronisk sygdom
• Personaleudveksling mellem BoH og BRK/ Udviklings- og driftsgruppen for ældre og borgere
med kronisk sygdom
Der arbejdes fortsat på kvalificering af ansøgninger og udviklings- og driftsgruppen for børn og
unges sundhed har først drøftelse af mulige emner på deres møde den 2. juni.
Samordningsudvalget ikke har møde inden deadline for ansøgningsfristen den 24. september
og det foreslås derfor, at formandskabet bemyndiges til at prioritere og godkende indkomne
ansøgninger.
Indstilling:
• Orienteringen tages til efterretning
• Formandskabet prioriterer og godkender indkomne ansøgninger fra områderne

Godkendelse af dagsorden v/ordstyrer (13.30 – 13.33)

Side 3

Referat:
Indstillingen godkendt. Det blev aftalt, at ansøgninger skal være sendt til Lisbeth Nielsen senest
d. 27. august 2021. De samlede ansøgninger sendes til brugerrepræsentanterne, som kan
komme med kommentarer i forhold til brugerperspektivet. Herefter sendes ansøgninger pr mail
til formandskabet.

Udekørende funktion i planområde Nord/(14.10-15.00)/ordstyrer
Oplæg ved Marie Lavesen, Projektleder Tværsektorielt Team, Planområde Nord
Siden 2019 har indledningsvis 3 kommuner – og nu alle 8 kommuner i Planområde Nord, almen
praksis og Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital arbejdet samme om at udvikle, afprøve og
implementere tiltag, der kan optimere og nytænke det tværsektorielle arbejde, hvor de
respektive sektorers muligheder, samarbejde og rammer indtænkes i en mere helhedsorienteret
sammenhæng ud fra den enkelte patient/borgers aktuelle sub akutte behov. Med afsæt i
visionerne for et nært sammenhængende sundhedsvæsen i samspil med fremtidens fælles
akutmodtagelser har der været fokus på, hvordan samarbejdet omkring uhensigtsmæssige
(gen)indlæggelser og hurtige udskrivelser kan gentænkes med afsæt i beskrevne anbefalinger
samt aktuelle udfordringer og muligheder i tværsektorielle patientforløb. Samarbejdet er
efterfølgende udpeget som Planområde Nords signaturindsats. På mødet gives en beskrivelse
af baggrund, ramme for samarbejdet, herunder behandlingsansvar, og foreløbige erfaringer ved
samarbejdet og det organisatoriske set-up.
Indstilling:
• Orienteringen tages til efterretning
• Drøftelse med henblik på muligheder det videre forløb/nyt initiativ på Bornholm
Referat:
Oplæg ved Marie L. Karlsson. Se vedhæftet præsentation og projektbeskrivelse.
Supplerende til oplægget blev følgende drøftet:
• Målgruppen for indsatsen er primært +80 år men også borgere med
misbrugsproblematikker.
• Projektet kræver et godt og tæt samarbejde mellem sektorerne, hvoraf studiebesøg er
vigtigt i forhold til forståelse af hinandens arbejdsgange. Funktionen kan identificere
problematiske overgang fra hospital til kommune, og får også mulighed for at se
borgeren i vante rammer, hvilket giver et bedre helhedsbillede af borgeren. Der er hele
tiden fokus på borgeren i centrum.
• I opstartsfasen blev økonomien sendt til hjørne mhp ikke at hæmme projektet.
• Overordnet skal man skal bryde gamle vaner og turde gøre noget andet end det vi
plejer.
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•

•
•

•

I teamet er der ansat 11 sygeplejersker, som primært har en særlig interesse inden for
det brede medicinske område. 25 % af deres arbejdstid er de i akutmodtagelsen for at
fastholde kompetencerne. En sygeplejerske har ca. 3-4 besøg om dagen.
I projektet er der otte kommuner, hvilket giver en anden volumen sammenlignet med
Bornholm. Der ønskes sammenlignelige tal evt. fra Hillerød. Marie følger op på dette.
Projektet omkring akutbil Bornholm har nogle af de samme indsatser, og det forventes,
at der med tiden foldes ud i forhold til opgaver. Det skal dog understreges, at akutbilen
altid skal kunne køre ud på blå blink. Fra brugerrepræsentant ses det meget interessant
omkring behandling af urinvejsinfektioner i den udekørende funktion.
Akutberedskabet orienterer, at det i opstartsfasen, for projektet omkring den udekørende
funktion i planområde Nord, har været vanskeligt for 1813 i forhold til roller mellem
udekørende funktion og kommunal akutfunktion.
Se bilag præsentation ”Oplæg Bornholm SOU” her

PHV Akutbil Bornholm/Karina Nørby/(15.00-15.10)
På mødet gives en kort status på arbejdet med PHV Akut Bornholm, herunder den planlagte
Kickoff den 8. september 2021
Indstilling:
• Orienteringen tages til efterretning
Referat:
Orientering om kick-off d. 8. september og planlagt start fra 20. september. Arbejdsgruppen
arbejder blandt andet med oplæring, dokumentationsudfordringer, kommunikation og
evalueringsdesign. Processen har været god, der er et tæt samarbejde og de mange drøftelser
vil formentlig reducere snubletråde undervejs.

Status på arbejdet med Sundhedsaftalen/Winnie Brandt (15.10-15.25)
Winnie Brandt giver på mødet en kort status på arbejdet med Sundhedsaftalen, herunder
arbejdet med fokusområder og pejlemærker. Er der områder af særlig interesse for
Bornholm/noget vi skal være særlig opmærksom på?
Indstilling:
- Orienteringen tages til efterretning
Referat
Punktet tages på næste gang.
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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) /(15.25-15.45)
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
BOH orienterer:
• BOH arbejder igen i år med at understøtte sommerperioden og de mange
turisthenvendelser samtidig med at personalet afvikler ferie. Herunder er BOH optaget
af, hvilke patienter der kommer i akutmodtagelsen og hvad der genererer
genhenvendelser. Sidste år opererede vi elektiv i sommerferien for at afvikle pukkel. Det
gav udfordringer i forhold til sengekapacitet- og i forhold til videre kommunal
genoptræning. I år justeres planlagte operationer i forhold til kommunens- og hospitalets
kapacitetsmuligheder ved sæsonudsving.
• Rekrutteringsmæssige udfordringer - der opfordres til, at man udadtil omtaler hospitalet
som en spændende og attraktiv arbejdsplads, så vi kan få rekrutteret sygeplejersker,
radiografer etc. over fra.
BRK orienterer:
• Opgaverne omkring smitteopsporing, rådgivning, kommunale isolationspladser til
smittede og nære kontakter fylder meget sideløbende med den almindelige drift.
• Der er udarbejdet et administrativt sparekatalog til den kommende budgetproces på 40
mio. kr. Hvor meget der faktisk skal spares, afhænger af næste års tilskud fra staten, der
endnu ikke er kendt.
• BRK har mange vakante stillinger, og har meget fokus på fastholdelse, rekruttering og
sygefravær. Der ses et fald i sygefraværet, hvilket er positivt.
• BRK har i den sidste tid fået en del flere borgere, der har været/er i behandling for en
spiseforstyrrelse.
• Der er stort fokus på covid i forhold til folkemødet.
• På hygiejneområdet er der planlagt en kampagne målrettet unge hen over sommeren.
• Tilbud om misbrugsbehandling til unge har været politisk behandlet og er sendt videre til
budgetprocessen for 2022.
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•

På børne og ungeområdet er der udarbejdet en administrativt forebyggelseskatalog til
politisk behandling. Kataloget indeholder en oversigt over forebyggende tilbud og
fællesskabsmuligheder med anbefalinger til områder der med fordel kan styrkes f.eks.
sundhedsplejen. Oplægget er udarbejdet til inspiration for politikkerne, hvis de ønsker at
styrke forebyggelsen på børne- og ungeområdet i kommunen.

Psykiatrisk Center orienterer:
• Der er ansat en ny klinikchef, Malene Vestergaard som tiltræder den 1. oktober 2021.
Ellen Kappelgaard forbliver på centeret og vil efter 1. oktober arbejde i vores ambulant
afsnit.
• Centerets påtænkte byggeri er desværre udskudt til 2022 på grund af
budgetoverskridelser i andre byggerier i Regionen.
• Der er nu omkring ½ års ventetid til praktiserende speciallæge. Problemet er taget op i
Regionen.
• PC Bornholm får besøg af Susanne Due Kristensen, formand for Social-og
Psykiatriudvalget i RH den 16. juni over middag.
• Centeret har lige nu flere ledige stillinger som slås bredt op. Vi håber de bliver besat
inden alt for længe.
BUC orienterer:
• Arbejder med implementering af KIT (KIT er et samarbejde mellem kommuner og Børneog Ungdomspsykiatrisk Center om at anvende nye, systematiske arbejdsgange og tæt
koordinering, når et barn/ung har et forløb i psykiatrien)
• Fortsat arbejde med STIME projektet
• Orienterer om ekstra mange henvendelser, hvilket giver udfordringer i forhold til at
overholde behandlingsgarantien.
• Har ligeledes et fokus på rekruttering og særligt at få kvalificerede ansøgninger.
Almen praksis orienterer:
• Kristina Kowalski stopper 31/7. Regionen beder os andre om at tage de lægeløse
patienter.
• Praksisklinikken er sat til salg frist 28-7 2021.
• Der er lavet en film om AP på Bornholm i rekrutterings øjemed. Link til film:
Se filmen få din egen praksis på Bornholm
Brugerrepræsentanter orienterer:
• Sundhedsnavigatør: Som led i forskningsprojektet "Sammen om diabetes og
multisygdom på Bornholm" under Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor BRK, BOH
og almen praksis deltager, er der fra 1. maj 2021 ansat en sundhedsnavigatør i en etårig
stilling. Projektet har også tilknyttet en brugergruppe. Sundhedsnavigatøren skal hjælpe
såvel borgere med type 2-diabetes og anden kronisk sygdom med at finde de rette
behandlingstilbud hos såvel de professionelle aktører som frivillige
organisationer. Brugerrepræsentanterne glæder sig over den ny funktion.
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•
•
•

Brugerrepræsentanterne glæder sig over den ny funktion.
Samarbejde i patientnetværk fungerer godt
Ensomhed og fællesskaber: Ved samfundsåbning efter covid-19 er der bekymring for, at
der vil være en betydelig større andel af borgere med ensomhed. Denne problemstilling
skal tackles hensigtsmæssigt, hvor formentligt almen praksisvil være de første som
møder denne problematik. Der orienteres, at der findes fonds- og projektmidler i
forbindelse med dette.

Akutberedskabet orienterer:
• Folkemødet bliver mere beskedent i år, hvilket betyder en nedjustering af
akutberedskabets ekstra bemanding. Akutberedskabet øger med to ambulancer og én
indsatsleder ud over den normale drift.
• Orientering om test og vaccination: Der er i forbindelse med den særlige variant allokeret
30 ekstra personaler til test af bornholmere. Vaccination af bornholmerne går godt,
hvoraf 58,7 % af borgerne er startet med vaccination. Der er en tilslutning på 94 % indtil
videre.
• Orientering om bookingsystem og ventetid i forhold til vaccination: i slutningen af april
var der ventetid til vaccination, hvilket betød at flere bornholmere ikke kunne booke en
tid til vaccination. Dette blev løst med ekstra kapacitet. Der er nu del ledige tider igen,
hvilket betyder at der ses på en eventuel nedjustering af kapaciteten.
• Ambulancetjenesten er i udbud. Det bliver politisk afgjort efter sommeren.
Punkter til kommende møder (15.45-16.00)
- Emner til workshoppen den 4.10 2021:
Brugerinddragelse
Digitalisering indenfor sundhedsvæsenet, herunder
o BOHs digitaliseringsprojekt
o Digitalisering og social ulighed i sundhed
o Hvad har vi lært af Corona
o Erfaringer fra områderne
-

Gennemgang af Sundhedsaftalen
Nye samarbejdsaftaler indenfor psykiatrien
Akutte patienter med samtidig psykiatrisk og somatisk diagnose /Jette og Annemarie
Barnets reform
Film om almen praksis
Grundaftale om finansiering af ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling – lokal
udmøntning
Medicinforgiftninger på plejehjem og bosteder – oplæg

Referat
Overordnet spændende og relevante emner. Der foreslås, at der til workshoppen kunne være
en gennemgang af sundhedsaftalen herunder en midtvejsevaluering. Yderligere kunne man
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overveje om brugerrådet fra hospitalet skal deltage på workshoppen. Formandskabet tager
forslagene med til videre drøftelse.
Evt.:
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