Referat
Møde:
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

# 8 møde i følgegruppen for opgaveoverdragelse
d. 30. januar 2017, kl. 16.30-18.30
Mødelokale 5, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle
Jan Lindegaard (Medformand), Sundheds- og Forebyggelseschef, Odense Kommune
Judith Mølgaard (Medformand), Direktør, Odense Universitetshospital
Frank Ingemann Jensen, Afdelingschef i Praksisafdelingen, Region Syddanmark
Ditte Churruca, Praktiserende læge, PLO-Syddanmark
Rolf Dalsgaard Johansen, Voksen- og Sundhedschef, Fredericia Kommune
Anders Fournaise (Medsekretær), Konsulent, Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde, Region
Syddanmark
Cæcilie Lumby (Medsekretær), Konsulent, Sundhedssekretariatet, Odense Kommune

1. Velkomst
Følgegruppen indledte mødet med en kort præsentationsrunde. Formandskabet gav en særlig velkomst til Rolf
Dalsgaard Johansen, der er nyt medlem i gruppen.
2. Opsamling på temadrøftelser i SSF og DAK d. 27. januar 2017
SSF behandlede, på baggrund af en præsentation fra Jan, følgegruppens forslag til modellens anvendelse. Det
medførte en god drøftelse. Der var tilfredshed med modellen og et ønske fra kommunerne om at arbejde
proaktivt med opgaveoverdragelse. SSF drøftede også, hvordan man skal håndtere, at nogle kommuner ønsker
at være mere proaktive end andre. Det blev besluttet, at kommunerne ligeledes ønsker at anvende modellen i
den lokale opgaveoverdragelse. Dette for at sikre en vidensopsamling og gennemsigtighed i opgaveløsningen,
der skal bringes i spil i det tværsektorielle samarbejde.
DAK var tilfredse med følgegruppens præsentation og efterfølgende temadrøftelse. Følgegruppens indstilling blev
fulgt både ift. modellens anvendelse og til at se på samtalestøtte i almen praksis. Det blev desuden besluttet, at
følgegruppen skal benytte modellen på de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner i
henhold til de kommende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om kvalitetstandarder for kommunale
akutfunktioner.
Der var også enighed på DAK om, at vi skal forpligte hinanden til at anvende modellen lokalt, hvor det giver
mening.

3. Forberedelse af politiske dilemmaer til temadrøftelsen i SKU d. 28/2 2017
På forrige møde drøftede følgegruppen en række politiske dilemmaer vedr. nedenstående figur.
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Følgegruppen besluttede, at Sundhedskoordinationsudvalget vil blive præsenteret for disse dilemmaer og skal
have en drøftelse herom. Det blev ligeledes besluttet, at SKU skal præsenteres for et dilemma vedr.
borgeroplevet kvalitet og nærhed.
Der var enighed om, at opgaveoverdragelse vil udfordre systemerne (kassetænkningen), og incitamenterne vi er
givet. Sundhedskoordinationsudvalget skal være med til at prioritere og finde løsninger ressourcemæssigt og
økonomisk for opgaveoverdragelse. Dette primært ved at løfte økonomiske og politiske dilemmaer nationalt.
SKU skal ligeledes præsenteres for Følgegruppens næste opgaver (samtalestøtte og opgaverne i
kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner).

Det er efter følgegruppemødet blevet besluttet, at følgegruppen ikke skal præsentere de politiske dilemmaer ift.
opgaveoverdragelse for SKU på det kommende møde d. 28/2. Formandskabet vil i stedet blive indkaldt til mødet i
SKU d. 9/5.
4. Indledende drøftelse af følgegruppens videre arbejde (model behandles først endeligt på SKU d. 28/2)
i. følgegruppens arbejdsgang
ii. fokusområder
iii. næste opgave
Følgegruppen besluttede, at sekretariatet kan forberede og indkalde en arbejdsgruppe for hhv. samtalestøtte og
den eksisterende arbejdsgruppe for IV-behandling.
Der var et ønske fra almen praksis om, at det vil være relevant med to repræsentanter fra almen praksis til
arbejdsgruppen vedr. samtalestøtte.
Følgegruppen besluttede, at konstellationen med, at det er sekretariatet, der indkalder og driver processen i
arbejdsgruppen fortsætter indtil arbejdspresset evt. bliver for stort for sekretariatet.
5. Evt.

Næste møde:
d. 2. maj 2017 kl 16.00-18.00 ved Odense Kommune, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

