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Referat

Møde i Følgegruppen for Genoptræning og
Rehabilitering
Tidspunkt:

Den 10. marts 2016, kl. 16.00-17.30

Sted:

M2 i Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding

Medlemmer:Koncernchef Sten Dokkedal (Faaborg-Midtfyn Kommune) – kommunal
medformand
Sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth (Sydvestjysk Sygehus) – regional
medformand - mødeleder,
Ældre- og handicapchef Jan Lindegaard (Odense Kommune),
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov (Psykiatrien i Region Syddanmark),
Centerleder Ulrik Skyum Christensen (Faaborg-Midtfyn Kommune) – kommunal
medsekretær - referent,
Specialkonsulent Arne Vesth Pedersen (Region Syddanmark), regional
medsekretær
Afbud:

Jan Lindegaard

Protokolleringerne under de enkelte dagsordenspunkter er anført i kursiv.

1. Forslag til kommissorium for stående arbejdsgruppe vedr. genoptræning og
rehabilitering
Sagsfremstilling
Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøftede på mødet den 11.
januar 2016 bl.a. den videre proces for nedsættelsen arbejdsgrupper.
Følgegruppen besluttede ved denne lejlighed, at den på sit næste møde skulle
fastlægge kommissorium for og sammensætning af det, der tidligere var gået
under betegnelsen den strategiske gruppe vedr. genoptræning og rehabilitering.
Følgegruppen tilkendegav endvidere, at

- gruppen skulle sammensættes, således at den relevante faglighed var til stede –
ikke ud fra repræsentativitet i forhold til de lokale samordningsfora.
- gruppens kommissorium skulle udformes, så den rette sammenhæng til
relevante undergrupper sikres, centrale begreber afklares, og baggrunden for
gruppens arbejde præciseres.
- sammenhængen mellem gruppen og følgegruppen skulle varetages af
følgegruppesekretariatet
- et forslag til kommissorium skulle udarbejdes i et samarbejde mellem
følgegruppesekretariatet, Asger Kudahl, Marianne Gjerstrup Thomsen og Lone
Lander Stie.
På denne baggrund har de nævnte samarbejdspartnere udarbejdet et forslag til
kommissorium for det, der fremover foreslås benævnt Den stående
arbejdsgruppe vedr. genoptræning og rehabilitering.
Indstilling
Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøfter og
godkender det foreliggende forslag.
Bilag
Forslag til kommissorium for Den stående arbejdsgruppe vedr. genoptræning og
rehabilitering.
- Forslag til kommissorium blev drøftet, og der blev afgivet bemærkninger til
indarbejdelse i en revideret udgave, som skulle godkendes sammen med
referatet.
I den forbindelse blev det bl.a. besluttet, at arbejdsgruppen for implementering
af G-GOP fremadrettet refererer til Den stående arbejdsgruppe.
I samspil med Koordinationsgruppen sikrer sekretariatet, at benævnelsen for Den
stående arbejdsgruppe er i overensstemmelse med de generelle principper for
navngivning af arbejdsgrupper i regi af sundhedsaftalearbejdet.
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2. Kommunikationsveje mellem Det Administrative Kontaktforum, SOF og
Følgegrupperne
Sagsfremstilling
Af Kommissorierne for Følgegrupperne under Det Administrative Kontaktforum
fremgår, at opgaverne bl.a. involverer:




At understøtte Det Administrative Kontaktforums arbejde.
At understøtte de lokale samarbejdsforas arbejde.
At sikre tværgående kommunikation og information vedr. samarbejdet
om følgegruppens opgaver i forhold til øvrige følgegrupper,
arbejdsgrupper samt psykiatriske og somatiske samordningsfora

I praksis synes der imidlertid at være uklarheder om de generelle
kommunikationsveje mellem Det Administrative Kontaktforum, SOF og
Følgegrupperne.
Indstilling
Det indstilles til at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøfter
udfordringen samt at sekretariatet efterfølgende tager kontakt til
koordinationsgruppen med henblik på en udredning.
- Kommunikationsproblemstillingen blev drøftet, herunder en række specifikke
spørgsmål om afrapporteringer:
- hvad er vigtigt at afrapportere?
- hvordan skal indholdet af og formen på afrapporteringer være?
- hvordan skal afrapporteringer distribueres?
Der blev efterlyst en generisk model for afrapportering, der går på tværs af
følgegrupper og SOF’er, og som også levner plads til at arbejde med indholdet i
de foreliggende opgaver. Følgegruppen pegede i den forbindelse på en kadence,
hvor der afrapporteres hvert halve år.
Problemstillingen rejses på et møde mellem koordinationsgruppen og
følgegruppesekretariaterne den 7. april 2016.

3. Snitflade til Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet
Det Administrative Kontaktforum drøftede på det ordinære møde den 29. januar
2016 kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet.
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Af Kommissoriet fremgår det bl.a., at følgegruppen har til opgave at yde bistand
til de øvrige følgegrupper med henblik på at støtte udvikling af metoder til
opfølgning og evaluering af konkrete indsatser og initiativer.
Samtidig fremgår det af kommissorium for den stående arbejdsgruppe under
Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering, at den skal udarbejde forslag til
en hensigtsmæssig effektmåling i forhold til indsatsen på
genoptræningsområdet, herunder kontakt til relevant forskningsenheder.
Indstilling
Det indstilles til at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøfter
behovet for bistand fra Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet samt at den
stående arbejdsgruppe efterfølgende tager kontakt til Følgegruppen for
økonomi, effekt og kvalitet med henblik på en uddybende drøftelse.
- Prioriteringen af opgaver i den nye følgegruppe blev drøftet, herunder opgaver i
forhold til de andre følgegrupper.
Vigtigheden af fokuseringen på få punkter i den nye gruppes arbejde blev
understreget, ligesom dens muligheder for at understøtte arbejdet i de øvrige
følgegrupper.
Snitfladen til de andre følgegrupper drøftes på et møde mellem
koordinationsgruppen og følgegruppesekretariaterne den 7. april 2016.

4.

Næste møde
Sagsfremstilling
Næste møde er berammet til den 25. april kl. 14.00-17.00 i Regionshuset.
Punkter til mødet er præsentation af resterende arbejdsgrupper under
følgegruppen og drøftelse af arbejdsgruppernes fremtidige kommissorier og
sammensætning.
Indstilling:
Til orientering.
- Formændene for de relevante arbejdsgrupper inviteres til følgegruppemødet. I
forhold til arbejdsgruppen vedr. traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
inviteres en medarbejder til at forelægge den afsluttende afrapportering.
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Herudover drøftes også på følgegruppens næste møde en konkret sag fra
arbejdsgruppen vedr. rehabilitering og palliation på kræftområdet samt et udkast
til årshjul for følgegruppens arbejde.

5. Eventuelt.
- Ingen bemærkninger.
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