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Bilag kommissorium følgegruppen for forebyggelse
Følgegruppen har fået principiel afklaring fra koordineringsgruppen af spørgsmål vedrørende
følgegruppens opgavevaretagelse. Afklaringen er sammenfattet her og kan suppleres ved yderligere
afklaring efter behov.

Referenceforhold samt drøftelse og indstilling af sager til DAK
•

Det Administrative Kontaktforum (DAK) behandler nye sager som ikke er indeholdt i
Sundhedsaftalen eller som ikke allerede er prioriteret af DAK. Det er følgegruppens ansvar at
vurdere, om en aktivitet er af en sådan beskaffenhed, at den bør drøftes og godkendes af DAK.

•

Følgegruppen for forebyggelse har kompetencer til indstilling af sager til Det Administrative
Kontaktforum. Det gøres ved at følgegruppen henvender sig til koordineringsgruppen og beder
denne aftale med formandskabet for Det Administrative Kontaktforum, at sagen kommer på
dagsordenen.

•

Arbejdsgrupper, som er organiseret under følgruppen, indstiller sager til følgegruppen, som
herefter drøfter sagen og træffer beslutning om løsning, herunder om sagen bør drøftes i DAK,
eller om følgegruppen kan løses det på egen hånd i samarbejde med arbejdsgruppen.

Arbejdsformer og metoder
•

Følgegruppen kan efter behov invitere til møde / konference om et velegnet tema for denne form.
Her bør følgegruppen overveje, om møde / konference fører til løsning af en sag eller om det kan
skabe uhensigtsmæssige forventninger til fx nye faglige og / eller organisatoriske indsatser.

•

Porteføljestyringsværktøj, herunder metode til vurdering af risiko, vil blive udviklet i fællesskab
følgegruppesekretariaterne og koordineringsgruppen i mellem.

Koordinering, kommunikation og samarbejde
•

Følgegruppen er tovholder for opgaverne. Når der drøftes løsning af opgaverne, så overvejer
følgegruppen snitflader til andre følgegrupper og hvordan de kan inddrages / hvordan der kan
etableres et samarbejde.

•

Følgegruppen sikrer, at de aftaler der indgås er klar til at Samordningsfora kan sætte
implementering i gang. Følgegruppen er ligestillet med Samordningsfora set i forhold til DAK.
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