Referat
Følgegruppen for forebyggelse
Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016
Sted: Mødelokale M3, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding

Deltager:
Lis Huge, Sundhedschef, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune (mødeleder)
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Birthe Navntoft, Afdelingschef, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Karen Skønager, Områdeleder for Sundhed og Integration, Tønder Kommune
Line Brinch Christensen, Sundhedsplanlægger, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune
Birgitte Lund Møller, Specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
(referent)

Afbud: Ingen.

Bilag:
Bilag 1a: Status til DAK 15. juni 2016
Bilag 1b: Status til SKU 16. august 2016
Bilag 2a: Status for opgaveportefølje, august 2016
Bilag 2b: Status fra alle arbejdsgrupper august 2016
Bilag 3: Procesplan for arbejdet med aftalen om kompetenceudvikling og vidensdeling
Bilag 4a: Høringsversion Forløbsprogram for mennesker med KOL august 2016
Bilag 4b: Sagsfremstilling til DAK med godkendelse af høringsversion
Bilag 4c: Høringsbrev og høringsliste
Bilag 4d: Udkast til figur
Bilag 5a: Arbejdspakke 2 vedr. aftale om infektionshygiejnisk rådgivning
Bilag 5b: Detaljeret tids- og handleplan for aftale om infektionshygiejnisk rådgivning

Pkt. 1. Velkomst og siden sidst
Ny regional sekretær Alice Skaarup Jepsen blev præsenteret.
Status til DAK den 15. juni og SKU den 16. august, samt orientering om nye opgaver i
opgaveporteføljen siden sidst blev taget til efterretning.
Følgegruppen ønsker at blive involveret i udarbejdelse af status og forslag til fremtidige aktiviteter
rådgivning om forebyggelse, men deadline kan fastholdes til den 23. september.
Vedr. henvendelsen om ernæring til småtspisende ældre, så er den afsluttet. Der afholdes en
fælles temadag og SOF’erne er opfordret til at arbejde med det lokalt.
Der er nu udnævnt en ny kommunal repræsentant til styregruppen i projekt Livsstilsguide i praksis.
Det er Heidi Nordahl Jensen som er ny sundhedschef i Kolding kommune.

Pkt. 2. Status fra arbejdsgrupper
Arbejdsgruppernes status er taget til efterretning. Følgegruppen vil gerne se spørgsmål og
spørgeskema for sundhedsprofilen, ligesom DAK og SKU præsenteres for dem. Det kan ske pr.
mail til følgegruppen, såfremt der ikke er et af følgegruppens møder der passer ind i
arbejdsgruppens tidsplan.
Fremover har statusarket også en kolonne til milepæle ift. følgegruppen.
Fremover highlightes fremdriften i følgegruppens opgaveportefølje, når der gives status til DAK og
SKU (omkring fem linjer).

Pkt. 3. Aftale om kompetenceudvikling og videndeling
På møde den 15. juni 2016 besluttede DAK at igangsætte arbejdet med aftalen om
kompetenceudvikling og vidensdeling. Sekretariatets forslag til procesplan for arbejdet med aftalen
blev godkendt. Der tilføjes et trin 5 som handler om implementeringen i de lokale SOF’er.
Helle Adolfsen orienterede om et projekt med fælles skolebænk og deres erfaringer. Følgegruppen
får materiale om projektet fremsendt som input til det videre arbejde med aftalen.
Deadline for trin 4 med præsentation for DAK er DAK’s første møde i år 2017.
Sekretariatets kortlægning af behov for kompetenceudvikling og vidensdeling i øvrige følgegrupper
sættes i gang, herunder egen kortlægning af behovet i egen opgaveportefølje (trin 1). Sidstnævnte
drøftes på næste møde i følgegruppen.

Pkt. 4: Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge
På møde den 15. juni 2016 godkendte DAK kortlægningen og foreslog, at kortlægningen suppleres
med en kortlægning af, hvilke tilbud og initiativer, der allerede i dag er i regionen og i kommunerne.
SKU behandlede kortlægningen på møde den 16. august 2016. Igangsættelse af arbejdet med
konkrete mål for en fremtidig indsats afventer kortlægningen.
Følgegruppen gennemfører en pilotkortlægning i 3 udvalgte kommuner. Resultaterne behandles
på følgegruppemøde d. 3. oktober. Baseret på erfaringer herfra vedtages kortlægningens endelige
form.

Pkt. 5. Forløbsprogram for mennesker med KOL
Følgegruppen drøftede høringsversion for forløbsprogram for mennesker med KOL. Der er
redaktionelle rettelser som er givet videre til arbejdsgruppen. Der kan evt. ske en journalistisk
bearbejdning, så der også kommer en figur over forløbet.

Pkt. 6. Arbejdspakke 2 vedr. aftale om infektionshygiejnisk rådgivning
Følgegruppen beder arbejdsgruppen rette arbejdspakke 2 til, så det i højere grad matcher den
anbefaling der er beskrevet i sagsfremstillingen. Det bør fremgå mere klart og tydeligt, hvad det er
kommuner får gratis og hvad der kan tilkøbes og på hvilke vilkår, herunder ad hoc enkeltydelser
kontra abonnementslignende aftale. Arbejdsgruppen retter det til inden det fremsendes til DAK
som behandler arbejdspakke 2 på møde den 21. september.

Pkt. 7. Evt.
Intet.

