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Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi,
kvalitet og effekt

Tidspunkt:

Den 15. marts 2016, kl. 13:00 – 15:00

Sted:

Mødelokale 2323, 1. sal øst, Regionshuset Vejle

Deltagere:

Michael Maaløe, direktør, Vejen Kommune, kommunal medformand
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør,
Psykiatrien i Region Syddanmark, kommunal medformand
Allan Vittrup Pedersen, chefkonsulent, Odense Kommune
Jan Funder, afdelingschef Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark
Morten Jessen-Hansen, specialkonsulent, Aabenraa Kommune, kommunal

medsekretær,
Annette Weng, AC-planlægger, Psykiatri- og Socialstaben, Region
Syddanmark, regional medsekretær - referent

Afbud:

1.

Ingen

Præsentation
Formandskabet bød velkommen til mødet .
Deltagerne præsenterede sig for hinanden og fortalte kort om baggrunden for at
være udpeget til Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.
Jan Funder påpegede, at det ville være relevant at inddrage en repræsentant fra
regionens afdeling for sundhedsdokumentation i gruppen.

2.

Opgavegennemgang – hvilke data efterspørges

Ifølge kommissoriet skal følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt levere de
vigtigste data og analyser, som efterspørges og prioriteres fra
Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum.

Gruppen havde en indledende dialog, hvor opgaven blev defineret med
udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke data efterspørges, hvad leveres allerede –
og hvad har vi yderligere behov for?
Kommunerepræsentanterne oplyste, at man allerede er i gang med et udviklingsarbejde i forhold til at identificere relevante indikatorer.
I dag monitoreres der på følgende fire fælles indikatorer, jfr.de nationale mål fra
økonomiaftalerne:





Genindlæggelser
Forebyggelige indlæggelser
Akutte indlæggelser
Færdigbehandlede patienter

Endelig monitoreres der på antallet af sengedage (gennemsnitsliggetid) og på
aktivitetsudviklingen – fra stationær til ambulant behandling.
I forhold til spørgsmålet om, hvilke data, der leveres fra kommunerne til regionen, er
der ikke meget konkret at komme efter.
I relation til gruppens opgave, er der bred enighed om, at vi primært skal gøre brug
af allerede eksisterende data.
Det blev konkluderet, at første skridt i den videre proces er at definere hvilke data vi
har brug for – og hvorfor. Efterfølgende (step 2) må vi så se på teknikken bag.
Det blev besluttet at tage udgangspunkt i en bruttoliste, som viser, hvad vi
traditionelt hidtil har monitoreret på.
Bruttolisten skal definere, hvor monitoreringskravet stammer fra – eksempelvis om
det er sundhedsaftalen, økonomiaftalen eller et RSI-pejlemærke.
Der rettes en forespørgsel til formandskabet for de øvrige følgegrupper, i forhold til
at få deres bud på, hvor der konkret savnes data.
Bruttolisten lægges efterfølgende op for DAK i forbindelse med mødet i juni.
Materialet til DAK i juni, skal ligge klar allerede primo maj. Derfor skal processen
startes snarest muligt.
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Kommunerepræsentanterne påtog sig ansvaret for at udarbejde et første udkast til
en liste. Regionen supplerer listen efterfølgende.
I forhold til processen indkalder kommunerne til et møde umiddelbart efter påske.
Regionen overvejer, hvorvidt der er behov for en regional repræsentant til dette
møde.
Det næste møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt blev aftalt til den 19.
april kl. 12:00 – 14:00 i Regionshuset i Vejle.
Efterskrift:
Morten Jessen-Hansen har efterfølgende oplyst, at mødet vedr. udarbejdelse af
udkast til bruttoliste afholdes den 5. april kl. 13:00 – 15:00 og vil foregå i
Vejle/Kolding-området.

3.

Opgavegennemgang – udvikling af metoder til opfølgning og evaluering af konkrete
indsatser og initiativer
Se nedenfor, idet pkt. 3 og pkt. 4 blev drøftet som et samlet punkt.

4.

Opgavegennemgang – udvikling af metoder til tværsektoriel ledelsesinformation,
herunder tripple aim
Gruppen drøftede, hvorledes man bedst kan støtte op om kvalitet og effekt,
eksempelvis når nye forløbsprogrammer lægges frem for DAK.
Effektspørgsmålene er vigtige!
- Hvordan kan vi se, at borgerne får det bedre?
Det handler ikke kun om økonomi, men også om kvalitet og effekt.
Der var enighed om, at man gerne vil bede følgegrupperne komme med forslag til
konkrete effektmål.
Et bud på et kvalitetsparameter kunne være: ”Hvornår er borgeren parat til at gå på
arbejde igen?”
Et sådan parameter kunne måske målrette indsatsen/fjerne overflødige indsatser.
Gruppen drøftede, hvorledes man kunne fremlægge vore overvejelser i forhold til
kvalitet og effekt. Hvor starter vi? – Det kunne eksempelvis være med det nye KOLforløbsprogram.
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Øvrige eksempler på nye fokusområder kunne være:
- overvægtige børn,
- kronikere

5.

6.

Årshjul
Gruppen besluttede, at det ville være hensigtsmæssigt at udarbejde et årshjul i
forhold til at sætte opgaverne i system.
Sekretariatet udarbejder udkast til årshjul m.h.p. fremlæggelse i det kommende
møde den 19. april.
Eventuelt
Intet.
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