Referat
Følgegruppen for forebyggelse
Tidspunkt: Mandag den 3. oktober 2016, kl. 14.30-16.00
Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding

Deltager:
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt (mødeleder)
Lis Huge, Sundhedschef, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune
Birthe Navntoft, Afdelingschef, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Dorthe Høj Nielsen, Konsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Kurt Æbelø, Chefkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark (deltog under de
første tre dagsordenspunkter).
Line Brinch Christensen, Sundhedsplanlægger, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune
(referent)

Afbud:
Karen Skønager, Områdeleder for Sundhed og Integration, Tønder Kommune

Bilag:
Bilag 1:

Notat om fælles børne- og ungesundhedsprofil

Bilag 2a:

Status 2015-2016 og aktiviteter i 2017; Region Syddanmarks rådgivning om
forebyggelse til kommunerne i Syddanmark
Kommunal rundspørge ang. Magasinet Dialog om forebyggelse (Uddelt på mødet).

Bilag 2b:
Bilag 3:

Kortlægning af behov for aftale om kompetenceudvikling og videndeling i
arbejdsgrupperne under Følgegruppen for forebyggelse

Bilag 4a:
Bilag 4b:
Bilag 4c:
Bilag 4d:

Følgebrev ang. afdækning af kommunernes tilbud til børn og unge ang. mental
sundhed
Skema til afdækning
Opsamling baseret på Pilotafdækning
Eksempler fra pilotafdækning

Bilag 5:

Midtvejsevaluering fra projekt- og styregruppen for projekt ”Livsstilsguide i praksis”

Bilag 6a:
Bilag 6b:

Status fra arbejdsgrupper
Status på øvrig opgaveportefølge

Bilag 7a:
Bilag 7b:

Sags- og kommunikationsgange i sundhedsaftaleorganisationen
Oplæg til mødekalender 2017

Pkt. 1. Velkommen og siden sidst
Status i sekretariatet: Alice Skaarup Jepsen har fået ny stilling pr 1. oktober og er derfor stoppet
som sekretær. Som en midlertidig løsning er Dorthe Høj Nielsen regional sekretær frem til årets
udgang. Der er forventning om snarlige ansættelser i afd. for Tværsektorielt Samarbejde.
Nye opgaver i opgaveporteføljen siden sidst:
Det Administrative Kontaktforum (DAK) har besluttet at igangsætte arbejdet med revision af
diabetesforløbsprogrammet. Arbejdet forankres i arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk
sygdom under Følgegruppen for Forebyggelse. Beslutningen behandles under punkt 8 nedenfor.

Pkt. 2. Skolesundhed.dk /skolesundhedsprofil i Region Syddanmark
Følgegruppen drøftede et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge
mulighederne for at gennemføre en fælles børne- og ungesundhedsprofilundersøgelse i Region
Syddanmark.
Opgaveforslaget indgår ikke som et konkret initiativ i den nuværende sundhedsaftale, men bedre
monitorering af sundhed og trivsel i børne- og ungdomsårene er relevant blandt andet i forhold til
den prioriterede indsats om mental sundhed blandt børn og unge, jf. Sundhedsaftalen pkt. 3.1.
En fælles børne- og ungesundhedsprofilundersøgelse vil give de syddanske kommuner mulighed
for at sammenligne sig på tværs og følge udviklingen over tid, tilsvarende
voksensundsprofilundersøgelsen.
Fra kommunal side er der dog erfaring for, at implementeringsarbejdet i forhold til at anvende
skolesundhed.dk er en stor og vanskelig opgave, da det forudsætter en høj grad af samarbejde og
enighed på tværs af forvaltninger. En fælles børne- og ungesundsprofilundersøgelse kræver
desuden en høj grad af ensretning på tværs af kommunerne for at sikre valide data.
Kommunernes efterspørgsel efter en sådan sundhedsprofilundersøgelse på børne- og
ungeområdet bør derfor undersøges nærmere.
Det er samtidig vigtigt at tage højde for eksisterende nationale undersøgelser på skoleområdet, så
nye initiativer ikke kommer i konflikt med disse.
Beslutning:
Følgegruppen kan se både muligheder og dilemmaer ved forslaget om at nedsætte en
undersøgende arbejdsgruppe. Forslaget sendes derfor til drøftelse i Det Administrative
Kontaktforum (DAK) med henblik på at få DAKs holdning.

Pkt. 3. Status ang. Region Syddanmarks rådgivning om forebyggelse til
kommunerne (behandles sammen med punkt 4, som overlapper)
Følgegruppen drøftede et forslag til kommende rådgivningsaktiviteter, der beskriver dels aktiviteter,
der ophører eller er ophørt, dels aktiviteter, der fortsætter, og dels nye aktiviteter, der foreslås.
Beslutning:
Følgegruppen godkender status ang. Region Syddanmarks rådgivning om forebyggelse, da de
kommende rådgivningsaktiviteter matcher indholdet i sundhedsaftalen.
Der knytter sig en særlig formidlingsopgave til regionens rådgivningsfunktion. To hidtil anvendte
formidlingsplatforme (Magasinet Dialog om forebyggelse samt dialognet) nedlægges, og i stedet vil
formidlingen fremadrettet hovedsageligt ske via regionens hjemmeside og via direkte formidling til
(P)SOFerne.
Formidlingen bør ud over en beskrivelse af konkrete aktiviteter også have fokus på effekter og
virkninger af både faglig og organisatorisk karakter af de enkelte aktiviteter. Dette gælder også i
aflæggelsen af status til følgegruppen.

Pkt 4. Drøftelse om magasinet ”Dialog om forebyggelse”
Punktet blev behandlet som en del af punkt 3.

Pkt. 5. Aftale om kompetenceudvikling og videndeling
På møde den 15. juni 2016 besluttede Det Administrative Kontaktforum at igangsætte arbejdet
med aftalen om kompetenceudvikling og vidensdeling, jf. sundhedsaftalen pkt. 6.1.6
Beslutning:
Følgegruppen besluttede, at bede SOFerne komme med input til konkrete behov for
kompetenceudvikling og videndeling. Sekretariatet udarbejder oplæg til kortlægningsmateriale.

Pkt. 6. Afdækning af kommunernes og regionens tilbud om mental sundhed
til børn og unge
Det overordnede formål med afdækningen af kommunernes tilbud og indsatser på området er at
undersøge, hvorvidt der er brug for fælles mål eller indsatser i Region Syddanmark. Følgegruppen
har gennemført en pilotafdækning af eksisterende tilbud til børn og unge vedr. mental sundhed i tre
kommuner, hvilket har understreget et behov for at afgrænse afdækningen væsentligt.

Beslutning:
Følgegruppen beslutter, at afdækningen skal lægge sig tæt op ad forebyggelsespakken om mental
sundhed, som baserer sig på evidensen på området. Kommunerne bedes kortlægge de punkter,
som relaterer sig til børn og unge, og svare på om kommunen har aktiviteter eller tilbud på det
pågældende område (Ja, nej, delvis), og hvis ”ja”, hvilke aktiviteter.
I samarbejde med repræsentanter fra arbejdsgruppen vedr. kortlægningen af mental sundhed,
udarbejder sekretariatet materiale til afdækningen.

Pkt. 7. Midtvejsevaluering fra projekt- og styregruppen for projekt
”Livsstilsguide i praksis”
Beslutning:
Følgegruppen godkendte rapporten.

Pkt. 8. Status på opgaveportefølge
Bemærkninger til status på opgaveportefølgen:
-

Implementeringsgruppen vedr. nationale kliniske retningslinjer for knæartrose: Fremlæggelsen
af materialet til brug ved implementering er forsinket. Det forventes at kunne fremlægges på
følgegruppemødet i december.

-

Monitorering af ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker
med en sindslidelse i Region Syddanmark”: Nyt oplæg til monitorering af strategien er
forsinket. Det forventes at kunne fremlægges på følgegruppemødet i december.

-

Sundhedsprofilen 2017: Spørgeskemaet forventes færdigt d. 1. november og kan sendes til
orientering i følgegruppen på mødet d. 5. december eller pr. mail tidligere.

-

Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom: På mødet i Det Administrative
Kontaktforum (DAK) d. 21. september 2016 blev det godkendt, at forløbsprogrammet for
mennesker med KOL i Region Syddanmark sendes i høring. I forlængelse af godkendelsen af
høringen, drøftede DAK, hvorvidt diagnosespecifikke forløbsprogrammer fremadrettet er den
rette løsning til at skabe sammenhæng set i lyset af, at mange mennesker lider af mere end én
sygdom. Der var enighed om, at der er behov for et helhedsorienteret perspektiv på
patientforløb.
Følgegruppen for forebyggelse er derfor blevet bedt om at overveje og give bud på, hvordan
ovenstående hensyn kan forenes. Følgegruppens overvejelser forelægges Det administrative
Kontaktforum.

På mødet den 21. sept. i Det Administrative Kontaktforum blev det endvidere besluttet, at
igangsætte arbejdet med revision af diabetesforløbsprogrammet. Arbejdet forankres i
arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom, som ligeledes bliver sparringspart for
arbejdet med en drejebog for et nyt syddansk diabetescenter. På grund af de nye opgaver
efterspøger arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom et snarligt møde med
følgegruppen
Beslutning:
Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom inviteres til at deltage på følgegruppens
ekstraordinære møde d. 27. oktober med henblik på drøftelse af procesplan for udvikling af
forløbsprogrammet for diabetes, økonomi for KOL og diabetes, samt model for, hvordan
forløbsprogrammerne kan tage højde for co-morbiditet. Drøftelsen sker på baggrund af et
oplæg fra arbejdsgruppen. Mødet forlænges med ½ time, hvis muligt.

Pkt. 9. Følgegruppens arbejde og kompetencer
Punktets første del vedr. følgegruppens kompetencer udsættes til mødet i december.
Følgegruppen vedtog at fastholde den nuværende mødefrekvens med seks ordinære møder, og et
formandskabsmøde med arbejdsgrupperne. Sekretariatet udarbejder forslag til mødekalender for
2017.

Pkt. 10. Evt.
Intet at bemærke.

