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Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi,
kvalitet og effekt

Tidspunkt:

Den 19. april 2016, kl. 12:00 – 14:00

Sted:

Mødelokale 2575, 1. sal vest, Regionshuset Vejle

Deltagere:

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

medsekretær,
Annette Weng, AC-planlægger, Tværsektorielt Samarbejde, Region
Syddanmark, regional medsekretær

Afbud:

1.

Ingen

Velkommen til ny repræsentant i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.
Inge Lise Udbye Christiansen, chefkonsulent i Sundhedsdokumentation og
ledelsesinformation, er trådt ind i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

I relation til de udarbejdede kommissorier, er det DAK der beslutter antallet af
repræsentanter i de enkelte følgegrupper.
Følgegruppen har derfor ikke mandat til selv at udvide antallet af repræsentanter,
men kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper under følgegruppen.
Inge Lise vil derfor efterfølgende blive involveret i en arbejdsgruppe, som skal se

nærmere på monitoreringsindikatorerne, jfr. pkt. 3.

2.

Revideret udgave af gruppens kommissorium til efterretning
Kommissoriet for følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet blev justeret på DAKmødet den 29. januar 2016.
I afsnittet ”Særlige opgaver” blev bl.a. sætningen om at yde bistand til de øvrige
følgegrupper udtaget af kommissoriet. Det fremgår nu alene, at følgegruppen skal
udvikle metoder til opfølgning og evaluering af konkrete indsatser.
Den udgave af følgegruppens kommissorium, der blev omdelt i.f.m. det første møde
den 15. marts, var ikke revideret i relation til denne beslutning.
Derfor vedhæftes her det endelige kommissorium her til efterretning.
Det reviderede kommissorium blev taget til efterretning.

3.

Drøftelse af udkast til bruttoliste for gruppens opgaver
I forbindelse med følgegruppens møde den 15. marts 2016 blev det besluttet:
 at udarbejde udkast til en bruttoliste i forhold til relevante
monitoreringsindikatorer
 at tage udgangspunkt i en bruttoliste, som viser, hvad vi traditionelt hidtil har
monitoreret på
 at bruttolisten skal definere, hvor monitoreringskravet stammer fra –
eksempelvis om det er sundhedsaftalen, økonomiaftalen eller et RSIpejlemærke.
 at der rettes en forespørgsel til formandskabet for de øvrige følgegrupper, i
forhold til at få deres bud på, hvor der konkret savnes data
 at bruttolisten efterfølgende sendes til godkendelse i DAK i forbindelse med
mødet i juni.
En underarbejdsgruppe bestående af de kommunale repræsentanter samt Inge Lise
Udbye Christiansen har afholdt møde den 5. april 2016. Gruppens forslag har
efterfølgende været fremsendt til kommentering hos Sundhedsøkonomi.
Det indstilles, at udkastet til en bruttoliste for monotoreringsindikatorer drøftes og
kvalificeres med henblik på fremsendelse til DAK i forbindelse med mødet den 15.
juni 2016.
Der var med dagsordenen fremsendt forslag til bruttoliste for
monitoreringsindikatorer.
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Det blev præciseret, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt er blevet bedt
om at tage udgangspunkt i de seks prioriterede strategiske indsatser. Disse er:







Videreudvikling af SAM:BO
Nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom
Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin
Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse
Samarbejdsaftale om Fælles Medicin Kort
Kortlægning af mental sundhed

Følgegruppen besluttede således, at der tages udgangspunkt i de 6 prioriterede
indsatser fra SKU samt de 4 nationale mål, der i forvejen monitoreres på.
I forhold til det fremsendte forslag til bruttoliste for indikatorer til ledelsesinformation
betyder det, at følgende indikatorer falder væk:





”Forventet produktionsværdi”
”Genoptræningsaktivitet”
”Patientoplevet kvalitet”
”KL´s medfinansieringsskøn”

Den 4. nationale indikator – ”Akutte (korttids) indlæggelse” havde arbejdsgruppen
fravalgt på grund af den ugunstige effekt i.f.t. andre indikatorer.
De resterende indikatorer fra bruttoforslaget er herefter:





”Uhensigtsmæssig genindlæggelser
”Forebyggelige indlæggelser”
”Færdigbehandlede patienter”

Disse tre indikatorer er alle områder, vi i forvejen indhenter data på, jfr. krav fra
økonomiaftalen og sundhedsaftalen. Oplysningerne har dog ikke tidligere været
videresendt i aggregeret form til SKU og DAK.
I forhold til de uhensigtsmæssige og de forebyggelige indlæggelser er målet, at der
skal være færre end det foregående år.
Følgegruppen drøftede herefter, hvorledes der kan udvikles modeller for
kvalitetsovervågning i forhold til de seks prioriterede indsatsområder.
Det blev besluttet, at nedsætte en underarbejdsgruppe med deltagelse af Kurt Æbelø,
Inge Lise Udbye Christiansen, Allan Vittrup Pedersen og Morten Jessen-Hansen,
eventuelt bistået af formand og sekretær, som arbejder videre med spørgsmålet om
indhentelse af data i.f.t. de seks prioriterede indsatsområder.
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Næste skridt vil herefter være at få relevante input fra de øvrige følgegrupper.
Med henblik herpå undersøger sekretariatet, hvornår de øvrige følgegrupper afholder
deres næste møder.

4.

Videre drøftelse af arbejdet vedr. udvikling af metoder til opfølgning og evaluering
samt udvikling af metoder til tværsektoriel ledelsesinformation.
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt indledte i mødet den 15. marts 2016 en
drøftelse af kommissoriets opgaver i relation til udvikling af metoder til opfølgning og
evaluering samt tværsektoriel ledelsesinformation.
Det indstilles, at følgegruppen fortsætter drøftelsen med henblik på flere konkrete
forslag og initiativer.
Med hensyn til opgaven omkring de nye monitoreringsindikatorer er Følgegruppen for
økonomi, kvalitet og effekt er enige om, at der er et vigtigt kommunikationselement i
forhold til opgaven.

Data bør tænkes ind i et fælles koncept. - Det bør overvejes, om FLIS - Fælles
Ledelsesinformationssystem - kan anvendes. Morten Jessen-Hansen undersøger
mulighederne herfor.

5.

Årshjul
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt besluttede i sit møde den 15. marts
2016, at det ville være hensigtsmæssigt at udarbejde et årshjul i forhold til at få et
godt overblik over gruppens opgaver.
Sekretariatet har udarbejdet vedhæftede udkast til årshjul.
Det indstilles, at udkast til årshjul for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
drøftes og godkendes.
Årshjulet justeres løbende i henhold til de reviderede tidsplaner og aftaler med
følgegrupperne m.m. skrives ind.

6.

Eventuelt
Næste møde i Følgegruppen afholdes ultimo juni – formentlig 29. eller 30. juni om
formiddagen.
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