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Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet
og effekt

Tidspunkt:

Den 3. oktober 2016, kl. 13:30 – 15:30

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
Morten Jessen-Hansen, specialkonsulent, Aabenraa Kommune, kommunal
medsekretær,
Annette Weng, AC-planlægger, Tværsektorielt Samarbejde, Region
Syddanmark, regional medsekretær
Inge Lise Udbye Christiansen, chefkonsulent, Sundhedsdokumentation og
ledelsesinformation, Region Syddanmark, der har deltaget i
underarbejdsgruppens arbejde.

Gæster:

Afbud:

Jan Funder, afdelingschef Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark

1. Drøftelse af den videre proces i forhold til ledelsesinformation i relation til
de seks prioriterede indsatsområder.
Den Administrative Kontaktgruppe godkendte i mødet den 21. september
følgegruppens forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks
prioriterede indsatsområder m.m., jfr. vedlagte bilag.
Konkret betyder det, at Den Administrative Kontaktgruppe har godkendt:

•

•
•
•

det fremlagte forslag i relation til procesindikatorer og datakilder for de seks
prioriterede indsatsområder, herunder at flere indikatorer afventer arbejde fra
andre følge- og arbejdsgrupper
følgegruppens anbefaling om, at ledelsesinformation i relation til de seks
prioriterede indsatsområder fremsendes til DAK 2 gange årligt
følgegruppens forslag om, at data fremsendes ukommenteret – dog at der vil ske
en præsentation af data i forbindelse med den første afrapportering
følgegruppens anbefaling om, at der arbejdes videre med præsentationsform og
medie, men at afrapportering til en start sker via en pdf-fil

Det indstilles, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt drøfter den
videre proces for arbejdet.
Bilag:
Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede
indsatsområder – godkendt af Den Administrative Kontaktgruppe den
21.09.16.
Formandskabet orienterede om Den Administrative Kontaktgruppes
behandling af sagen i mødet den 21. september.
Det er blevet tydeliggjort, at der er en udforing i relation til tilgængelige
data, når der tages udgangspunkt i eksisterende data.
Underarbejdsgruppen arbejder videre med henblik på, at de data, vi pt. kan
skaffe skal fremlægges for Den Administrative Kontaktgruppe i mødet den
23. november 2016.
Med henblik på Følgegruppens godkendelse af leverancen til Den
Administrative Kontaktgruppe, blev næste møde i Følgegruppen for
økonomi, kvalitet og effekt fremrykket fra den 25. til den 11. november.
Efterskrift:
Da deadline for aflevering af punkter til Den Administrative Kontaktgruppe allerede var den
28. oktober, er det efterfølgende besluttet, at data fremlægges for Den Administrative
Kontaktgruppe i mødet den 27. januar 2017.
Følgegruppens møde den 11. november er fremrykket til den 16. december 2016.

2. Gode historier til Sundhedskoordinationsudvalget
I forbindelse med mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21.
september, havde man en drøftelse i relation til, hvorledes man bedst
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muligt sikrer Sundhedskoordinationsudvalget et overblik i relation til de
opgaver, der sorterer under de forskellige følgegrupper.
Der er senest udviklet et porteføljestyringsværktøj, hvor de enkelte
følgegrupper til hvert møde i Sundhedskoordinationsudvalget afgiver status
i forhold til igangværende opgaver.
Sundhedskoordinationsudvalget mener imidlertid ikke, at
porteføljestyringsværktøjet er optimalt i forhold til at få overblik over
status, men ønsker i langt højere grad at få eksempler på ”gode historier”
om, hvad der er udrettet fra følgegrupperne.
Det indstilles, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt drøfter, hvilke
”gode historier”/eksempler, der kan fremsendes til Sundhedskoordinationsudvalget.
Bilag:
Ingen.
Sundhedskoordinationsudvalget har bedt om løbende at blive orienteret om
status på arbejdet med Sundhedsaftalen, herunder de seks politisk
prioriterede områder.
De statusafrapporteringer følgegrupperne indtil nu har fremsendt, skal
fremover erstattes af historiefortællinger om, hvad vores indsatser betyder
for borgerne – gerne i form af cases.
Politikerne i Sundhedskoordinationsudvalget efterspørger konkrete
eksempler på, hvordan de indsatser, vi arbejder med, har effekt på og gør en
forskel for borgerne.
Der var i Følgegruppen bred enighed om, at der er masser af gode historier
at fortælle i forhold til de seks politisk prioriterede områder.
Gode historier kan være både narrative og progressive og må gerne være
effektorienterede.
Det blev besluttet, at der skal tages kontakt til et par kommunikationsfolk –
en regional og en kommunal - med henblik på at få hjælp til at præsentere
den gode fortælling i en række cases.
Michael Maaløe finder en kommunal repræsentant til opgaven – eventuelt
via Fællessekretariatet, medens Anne Weng finder en regional repræsentant
til opgaven.
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Som konkrete eksempler på historier i forhold til opgaveoverdragelse blev
bl.a. nævnt lokale forsøg vedrørende blodprøvetagning, IV og antibiotika.

3. Nærmere vurdering af KORA-rapporten om genoptræningsindsatsen
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt er af Det Administrative
Kontaktforum anmodet om at dykke nærmere ned i rapporten fra KORA
vedrørende udviklingen i antallet af genoptræningsplaner.
Efterfølgende skulle resultatet forelægges for Følgegruppen for
genoptræning og rehabilitering. Denne følgegruppe afholder sit næste
møde den 7. oktober 2016.
For at optimere processen tidsmæssigt, besluttede Følgegruppen for
økonomi, kvalitet og effekt i mødet den 30. juni 2016, at repræsentanter fra
underarbejdsgruppen skulle deltage mødet den 7. oktober 2016, hvor man
således sammen med Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
kunne drøfte de videre tiltag i relation til rapporten.
Det indstilles, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt aftaler, hvem
der konkret deltager i mødet den 7. oktober 2016 for at drøfte, havd der
videre ske ske.

Repræsentanter fra Underarbejdsgruppen, Morten, Allan, Inge Lise og
Annette, mødes med Følgegruppen fro genoptræning og rehabilitering den
7. oktober i Middelfart.
Fakta er, at der er store regionale og kommunale forskellige i relation til
antallet af genoptræningsplaner. Overvisiterer man nogle steder eller
undervisiterer man andre steder?
KORA-rapporten giver intet svar på, hvad det rigtige niveau er, ligesom der
ikke umiddelbart kan svares på, om mange genoptræningsplaner er godt
eller skidt.
Gruppen drøftede påny udfordringerne i rapporten og konstaterede, at man
bør være opmærksom på, at nuancere synet på genoptræning, således at
man populært sagt ikke sammenligner æbler og pærer. Derfor er det
nødvendigt med en afgrænsning, så der skelnes mellem forskellige typer af
indsatser (antal genoptræningsplaner), alt efter hvilken lidelse, der er tale
om.
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Endvidere drøftet, at der bør ses på, om vi kan identificere en effekt af
genoptræningen. Pt. findes der ingen effektmål på området.
Endvidere kort drøftet muligheden af, om der kunne findes nogle
projektmidler i relation til en eventuel etablering af et PhD-projekt for
yderligere analyse af området.

4. Eventuelt
Kommende møder i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt:
•
•

11. november 2016 kl. 13:00 – 15:00
9. februar 2017 kl. 9:00 – 11:00

Efterskrift:
Følgegruppens møde den 11. november er fremrykket til den 16. december 2016.

Side 5 af 5

