
Center for Erhverv, Politik og Organisation
Politisk Service
Team Dagsorden
30-04-2019

Regnskab – Omsorgs- og Sundhedsudvalgets studietur til 
Skotland 31. marts-3. april

Deltagere:

Politikere:
Mette Lene Jensen
Duygu N. Aydinogly
Kristina Kongsted
Ib Kirkegaard
Bente Borg Donkin
Lisbeth Læssøe
Lene Lindberg

Embedsfolk:
Stella Hansen
Margrethe Kusk Pedersen
Katrine Rosholt Bremholm

Program er vedhæftet

Samlede udgifter:

Tog til og fra lufthavn (Rejsekort) 1.065,60
Fly (7.500+12.950) kr. 20.450,00
Bustransport (2.750+5.837,50+5.837,50+1.850) - 16.275,00
Underground Walktour - 2.625,00
Hotel m/morgenmad (10.062,50+10.062,50+9.025) - 29.150,00
Udlæg til frokoster mv. - 5.623,78
Middage - 15.062,50
Værtsgaver (1.490+894) - 2.384,00
Udlæg til taxa (135,22+239+1.013,74) - 1.387,96
I alt kr. 94.023,84



Søndag
31. marts

Mandag
1. april

Tirsdag
2. april

Onsdag
3. april

Formiddag 9.00-11.00:
Besøg på et plejehjem i 
Edinburgh (afventer 
bekræftelse) 

11.30-12.30: 
Præsentation af Omsorgs- 
og Sundhedsområdet i 
Skotland, Directorate for 
Health and Social Care 
Integration

10.00-12.00:
Præsentation af palliative 
indikatorer, udviklet ved 
the University of 
Edinburgh. 
Oplæg fra en 
sygeplejerske, der arbejder 
med palliativ 
plejeuddannelse og 
udvikling i plejehjem.

9.00-12.00: 
Besøg på Woodend Hospital; 
Bl.a. akut pleje i eget hjem, 
fokus på hurtigere 
udskrivning fra hospital og 
rehabilitering af ældre.

Frokost 12.30-13:00:
Directorate for Health 
and Social Care 
Integration

12.30-13:30:
Spoon,
6a Nicolson Street, 
Edinburgh EH8 9DH

12.30-13.00:
Health Village

Eftermiddag 13.45:
Flyafgang fra CPH

14.35 (lokalt tid):
Ankomst til lufthavn ved 
Edinburgh. 
Transfer med bus til 
hotellet

Kl. 17.30-19.00:
Undergrunds byvandring 
med guide

13.30-14.30: 
Præsentation af 
erfaringer med Integrated 
Care, ved konsulent fra 
Directorate for Health 
and Social Care 
Integration

14.30-16.30: 
East Ayrshire og The Red 
Cross - præsenterer deres 
arbejde med at mindske 
ligge-tiden på hospitalet 
og få borgerne hjem i 
eget hjem.

14.15.30
Præsentation af 
Brugerinddragelse, Our 
Voice - et nationalt skotsk 
projekt, som skal udvikle 
sundhedsvæsenet gennem 
feedback fra brugere og 
medarbejdere.

16.00:
Bustransport fra hotellet i 
Edinburgh til Aberdeen (ca. 
2½-3 timer)

13.00-14.00:
Health Village Tour, 
sundhedslandsby med fokus 
på forebyggelse og blive 
længst muligt i eget hjem.

14.00-15.00: Præsentation af 
The Joint  Aberdeen City 
Health & Social Care 
Partnership, Forebyggelse og 
Sundhedsfremme tiltag I 
Aberdeen 

15.00: Tid til spørgsmål

Transfer fra hotellet til 
lufthaven kl. 17.00.

19.30:
Afgang fra lufthavn, 
Aberdeen
22.05 (lokal tid):
Ankomst til CPH

Middag 19.30:
Howies Waterloo, 29 
Waterloo Pl, Edinburgh 
EH1 3BQ

18.30:
The Refinery,
5 St Andrew Square, 
Edinburgh EH2 2BD

19.30:
The Silver Darling,
Pocra Quay,
Aberdeen AB11 5DQ

Indtages i lufthavnen

Hotel Motel One – Edinburgh Princes,
15 Princes St, Edinburgh EH2 2AN

Hilton Garden Inn,
31 St Andrew St, Aberdeen 
AB25 1JA

Program for Omsorgs- og Sundhedsudvalgets studietur til 
Skotland – Edinburgh og Aberdeen, 
31. marts - 3. april 2019

Center for Sundhed og Omsorg
Sekretariat for sundhed og 

omsorg
Stengade 59

3000 Helsingør
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Omsorgs- og Sundhedsudvalgets studietur
Formålet med studieturen er, at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets får inspiration fra Skotland til 
videreudvikling af Helsingør Kommunes omsorgs- og sundhedsmæssige aktiviteter – med særlig 
fokus på sammenhængende sundhedsvæsen, palliation, brugerinddragelse og forebyggelse og 
sundhedsfremme. 

Byvandring med guide (søndag kl. 17.30-19.00)
Kl. 17.30: Afgang fra hotellet, hvor guiden kommer og henter jer. 
Underground Vaults Historical Walking Tour in Edinburgh 
(https://www.tripadvisor.co.nz/ShowUserReviews-g186525-d519343-r3604875-
The_Edinburgh_Dungeon-Edinburgh_Scotland.html) 

Besøg på et Plejehjem
Afventer bekræftigelse

Præsentation af Sundheds- og Omsorgsområdet i Skotland 
(mandag kl. 11.30-12.30) 
Oplægget skal være med til at give en forståelsesramme for de oplæg og besøg, som Omsorgs- og 
Sundhedsudvalget vil møde på studieturen. Præsentationen varetages af Brian Slater.

Sted:
2ES, St Andrews House, 
Edinburgh, EH1 3DG    

Kontaktperson: Brian Slater, Brian.Slater@gov.scot og  Alison Taylor, Alison.Taylor@gov.scot, Head 
of Integration Division, Directorate for Health and Social Care Integration

FROKOST 12.30-13:00: Directorate for Health and Social Care Integration

Præsentation af erfaringer med Integrated Care, hos Directorate for Health and Social 
Care Integration (mandag kl. 13.30-16.30)
Den første time af oplægget har fokus på integration af Sundhed og Omsorg og de initiativer, som 
de arbejder med og har arbejdet med siden 2014. Præsentationen varetages af Brian Slater. 

Dernæst vil der være en præsentation af de lokale erfaringer man har gjort sig med Integrated Care 
– Delays in people leaving hospital – East Ayrshire og The Red Cross. De har i deres arbejde haft 
fokus på at mindske ligge-tiden på hospitalet og få borgerne hjem i eget hjem. De vil derudover 
fortælle om de forskellige samarbejder/partnerskaber, der er blevet indgået.

Kontaktperson: Brian Slater, Brian.Slater@gov.scot, Directorate for Health and Social Care 
Integration

Sted:
2ES, St Andrews House, Edinburgh, EH1 3DG    

https://www.tripadvisor.co.nz/ShowUserReviews-g186525-d519343-r3604875-The_Edinburgh_Dungeon-Edinburgh_Scotland.html
https://www.tripadvisor.co.nz/ShowUserReviews-g186525-d519343-r3604875-The_Edinburgh_Dungeon-Edinburgh_Scotland.html
mailto:Brian.Slater@gov.scot
mailto:Alison.Taylor@gov.scot
mailto:Brian.Slater@gov.scot
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Præsentation af basal palliative pleje - udvikling og erfaringer 
(tirsdag 10.00-12.00) – mødes ved Doorway 3
Kl. 9.15: Afgang fra hotellet. Der er ca. 20 minutters gang fra hotellet til universitetet.

Primary Palliative Care Research Group, Centre for Population Health Sciences, The Usher Institute 
of Population Health Sciences and Informatics. 

Den Primary Palliative Care Research Group har kigget på den traditionelle forståelse og praksis for 
palliativ pleje. De har udviklet og afprøvet en ny teoretisk forståelse af sygdomsbaner og plejeveje i 
slutningen af livet. I vil blive præsenteret for Supportive og palliative Care Indicators (SPICT), 
hvordan SPICT bruges i Skotland og det bredere SPICT program. 
Præsentationen vil være ved Kirsty Boyd, Consultant in Palliative Medicine NHS Lothian, Primary 
Palliative Care Research Group.
Efterfølgende vil der været et oplæg fra en sygeplejerske, der arbejder med palliativ 
plejeuddannelse og udvikling i plejehjem.

SPICT er blevet oversat til dansk kontekst. Da man i Danmark har man særligt sundhedspolitisk 
fokus på udvikle basal palliativ indsats og i manglen på redskaber til at identificere mennesker med 
behov for palliativ indsats, blev der i REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) i 2018 
etableret en arbejdsgruppe med formålet at oversætte og tilpasse SPICT™ i en dansk kontekst. 

Arbejdsgruppen bestod af: 
Heidi Bergenholtz, klinisk sygeplejespecialist/postdoc, Holbæk Sygehus samt REHPA, Videncenter 
for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (tovholder)

Kontaktperson: Nicole Brun, Sekretær ved Primary Palliative Care Research Group (PPCRG)
Centre for Population Health Sciences, The Usher Institute of Population Health Sciences and 
Informatics
Tel. 0131 650 2680 
Nicole.Brun@ed.ac.uk

Sted: 
The University of Edinburgh,
Centre for Population Health Sciences, The Usher Institute of Population Health Sciences and 
Informatics
The University of Edinburgh
Doorway 3, Old Medical School, Teviot Place
Edinburgh EH8 9AG
the Lind Room, Doorway 1

Hvis I vil vide om stedet og deres arbejde:

Hjemmeside: https://www.ed.ac.uk/usher/primary-palliative-care 

mailto:Nicole.Brun@ed.ac.uk
https://www.ed.ac.uk/usher/primary-palliative-care
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FROKOST – 12.30.13.30: Spoon, 6a Nicolson Street, Edinburgh EH8 9DH

Præsentation af Brugerinddragelse, Our Voice (tirsdag 14.00-15.30)
Our Voice – The Scottish Goverment -  er et nationalt skotsk projekt, som skal udvikle 
sundhedsvæsenet gennem feedback fra brugere og medarbejdere. Projektet kører på både 
individuelt, lokalt og nationalt niveau, hvor der arbejdes med forskellige typer af brugerinddragelse, 
som skal udvikle eksisterende og nye indsatser.
Oplægget varetages af Helen Mackie, Klinisk Rådgiver for Realistisk Medicin og Erica Reid, Associate 
Director of Nursing and Allied Health Professionals at NHS Borders

Kontaktperson: Joanna Swanson, Person-Centered og Quality Team, Direktoratet for Sundhedspleje 
Kvalitet og Forbedring, Den Skotske Regering
Telefon: 0131 244 3028
Joanna.Swanson@gov.scot

Sted: 
2ES, St Andrews House, 
Edinburgh, EH1 3DG    

Open Government Partnership - 'Our Voice Citizens' Jury
Der er som noget nyt startet en blog med beskrivelser af erfaringer og igangværende initiativer 
inden for Our Voice. Den skotske regering arbejder sammen med det offentlige og civilsamfundet 
for at forme den fremtidige retning af åbenhed, gennemsigtighed og deltagelse i Skotland. Gennem 
denne nye blog håber de, at kunne fortælle den bredere historie om den skotske regerings åbne 
regeringsrejse.

Hvad er åben regering?
Den skotske regering er en del af Open Government Partnership: et internationalt program til 
genopbygning af tillid til regeringer over hele verden, ved at skabe en platform for reformer inden 
for og uden for regeringerne. Når den skotske regering udvikler den næste handlingsplan (for 2018-
20) arbejder de tæt sammen med civilsamfundsnetværket for at invitere offentligheden til at dele 
deres ideer, med henblik på at støtte ambitioner om åbenhed og deltagelse. Det åbne 
regeringspartnerskab i Skotland støttes af en nyudviklet styringsgruppe.

Nedenstående link giver adgang til bloggen, hvor blandt andet Erica Reid, Formand for 
overvågningspanelet deler ud af erfaringer med at afprøve en ny tilgang til at involvere folk i 
beslutningsprocessen. Indlægget omfatter hendes personlige refleksioner om at deltage i et møde, 
hvor det primære formål var at høre offentlighedens synspunkter og den værdi det gav at 
fremlægge deres synspunkter for sundhedspersonale. 
https://blogs.gov.scot/open-government-partnership/2019/02/22/guest-blog-the-first-citizens-jury-
held-on-healthcare-in-scotland/ 

mailto:Joanna.Swanson@gov.scot
https://blogs.gov.scot/open-government-partnership/2019/02/22/guest-blog-the-first-citizens-jury-held-on-healthcare-in-scotland/
https://blogs.gov.scot/open-government-partnership/2019/02/22/guest-blog-the-first-citizens-jury-held-on-healthcare-in-scotland/
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Besøg ved flere forskellige institutioner (onsdag 9.00 – 14.30)
Ca. kl. 8.30: Fælles afgang fra hotellet med bus. Bussen transporterer Udvalget rundt hele dagen. 

Kontaktperson hele dagen: Graham mødes med jer ved Woodend Hospital. 
Graham Lawther, Communications Business Partner, Aberdeen City Health & Social Care 
Partnership
Tel. 07734 162349
GLawther@aberdeencity.gov.uk 

9.00-12.00 Woodend Hospital (lokalitet) 

Older people and rehabilitation – ved Jon Taylor, Service Manager

Delayed Discharge Hub – ved Kenny O’Brien, Service Manager
Der er indgået et partnerskabet, som har arbejdet flittigt med at reducere forsinkede udskrivelser  
af ældre mennesker fra hospitalet og forhindre den negative indvirkning på ældre menneskers 
sundhed, trivsel og livskvalitet.

Acute Care @ Home -  ved Denise Johnson, team leader
Akut pleje er det niveau eller den type pleje, der normalt gives på et hospital i en kort periode i en 
episode af sygdom eller efter skade. Dette niveau af pleje kan nu leveres i en persons eget hjem, 
herunder en plejehjem indstilling, afhængigt af årsagen til sygdom eller skade og relaterede 
symptomer.
Et medlem af teamet foretager en indledende klinisk vurdering, der omfatter blodprøver, blodtryk, 
temperatur, puls og urinprøve samt andre forsøg og kan også sørge for røntgenstråling. Efter denne 
vurdering vil teamet enten behandle personen i deres eget hjem i den akutte fase af sygdom eller 
om nødvendigt indrømme til hospitalet.
Holdet vil også yde akut pleje til de personer, der har været på hospitalet, og det kan stadig kræve 
akut niveaupleje, men er sikkert at være plejet hjemme hos Akutplejehjemmet.

West Visits – ved Kirsty Williamson, Advanced Nurse Practitioner
Projektet har testet en ny eftermiddags hjemme-besøgstjeneste til patienter i den vestlige del af 
Aberdeen. En udvidet sygeplejerskepraksis besøger patienter, der har anmodet om ubesøgt 
hjemmebesøg efter kl. 14, hvilket normalt ville have været foretaget af en læge. 
Patientforespørgsler til hjembesøg screenes af en praktiserende læge, hvis det findes 
hensigtsmæssigt, sendes anmodningen videre til ANP, som besøger patienten og forbindes med 
praktiserende læge om udfaldet af besøget og eventuelle yderligere handlinger. 

Lidt om stedet: Woodend Municipal Hospital blev åbnet i 1927. Corporation har i samarbejde med 
Aberdeen Royal Infirmary brugt Woodend som et generals hospital med en særlig blok afsat til 
behandling af ikke-pulmonal tuberkulose, lungebetændelse og lignende tilfælde.
Ved indførelsen af NHS i 1947 blev Woodend en del af NHS. Men det var først i 1959, at NHS kunne 
bruge hele bygningen som et generelt hospital og til pleje af ældre patienter.

mailto:GLawther@aberdeencity.gov.uk
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I dag beskæftiger hospitalet sig med pleje af ældre, ortopæd, mobilitet og rehabiliteringstjeneste 
(MARS), kørestolsbrugere, øre næse og hals (ENT) hoved- og halspoliklinik, audiologi og hørehjælp 
og meget mere.

12.30-13.00 Frokost – at the Health Village

13.00-14.00 Health Village tour 
Her skal I balndt andet møde nogle af medarbejderne ved Health Village og høre mere om stedet og 
dets opgaver samt faciliteter.
http://www.nhsgrampian.org/nhsgrampian/ariroofgarden.jsp?pContentID=6960&p_applic=CCC 
Præsentationen varetages af Sandy Reid, People & Organisation Lead

Aberdeen Community Health and Care Village (Health Village), er et samfundssygehus i centrum af 
Aberdeen. Det har tre tandlæge suiter, to mindre procedurerum og 29 konsulentlokaler og tilbyder 
tjenester til 700 patienter/borgere om dagen. Tjenesterne omfatter hjerterehabilitering, tandpleje, 
diætetik, fysioterapi, podiatri, radiologi, seksuel sundhed, tale- og sprogterapi, mindre operation og 
endoskopi. Det tilbyder møde / aktivitet / træningsrum for personale, patienter, plejere, 
velgørenhedsorganisationer og samfundsgrupper. Der er også "healthpoint" og "carerspoint" 
informationscentre og en café. Health Village er ikke et bedded hospital.

14.00-15.00 – finder sted på Marischal College
The Integration Joint Board – ved Councillor Sarah Duncan, Health & Social Care integration Joint 
Board chair 
The Integration Joint Board er et organ (som et udvalg), der styrer og fører tilsyn med Aberdeen City 
Health & Social Care Partnership. Det omfatter bestyrelsesmedlemmer NHS Grampian, valgte 
medlemmer af Aberdeen City Council og repræsentanter for plejere, servicebrugere, den tredje 
sektor, personale / fagforeninger, pleje- og socialt arbejde sammen med ACHSCP senior ledende 
holdmedlemmer (Chief Officer, Chief Finansdirektør og klinisk direktør).

Aberdeen City Health & Social Care Partnership – ved Sandra Ross, Chief Officer + Calum Leask, 
Research & Evaluation Manager
Aberdeen City Health & Social Care Partnership blev lanceret den 1. april 2016. Det er et 
partnerskab, der bringer NHS og Aberdeen City Council sammen som en del af den skotske 
regerings integrationsagenda for sundhed og social omsorg. Partnerskabet leverer voksen primær 
sundhedspleje og voksen social pleje til befolkningen i Aberdeen, med et samlet årligt 
indtægtsbudget på omkring £ 300million. Organisationen sikrer, at borgerne får koordinerede 
ydelser, der er så sømløse som muligt - på det rigtige sted, til det rigtige tidspunkt, i de rigtige 
omgivelser. ACHSCP danner integrerede, multifaglige hold - som f.eks. Praktiserende læger, 
samfundssygeplejersker, sygeplejersker, socialarbejdere og frivillige kolleger - som er sammen om 
at støtte sundhed og trivsel for folk i samfundet og undgå unødvendige indlæggelser på hospitalet. 
Udfordringen er at hjælpe folk med at opretholde deres uafhængighed så længe som muligt i deres 
hjem og i samfundet eller i hjemlige omgivelser, hvor færre mennesker har brug for 
hospitalsbehandling. Det er ansvarligt for, enten ved at levere dem direkte eller ved at idriftsætte 
dem eksternt:
➢ samfundssygepleje

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gxC6S-000lYg-5W&i=57e1b682&c=3ytjo7dqSqSUe8qSkR8HlEqo_c6YbsQ9EsrOW8QNSoIE0ah6iBUs2F9s78dGOye3oedlcQ7qagK0Y5bsJhWqTfrrI5yAeZduD6YTag_ZlJNkZcN28phPbE_QKy21E-RRqNK2kejzYniSGj71vcBcWaUsM_abFHBQTUHmPifKn5Pvqhvdhvmw7LPcnkm7P75Ab4aM9Qt6S36fAISKJILdJfWouvgoEWvI4qjnCJobZKsJNSX2AikUCTrJeMJRtwBR7L1STrtOIYRBHtKQnw0yM4EH-6hZ1Kcbdh0n1pc_xxloJBJggZ7JtTtC8j7QvlAj
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➢ allierede sundhedspersonale
➢ folkesundhed og velbefindende
➢ offentlige tandpleje
➢ specialist ældre voksne og rehabiliteringstjenester
➢ ydelser til ældre med fysiske og sensoriske handicap
➢ seksuel sundhedstjeneste
➢ ordinering af primær pleje
➢ Praktiserende læger
➢ mental sundhed og afhængighedstjenester
➢ pleje hjemme og hjemmehjælp
➢ handicappede tjenester
➢ strafferet

Public health/health promotion – ved Katie Cunningham, Public Health Co-ordinator

15.00 Spørgsmål og afslutning
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