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Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet
og effekt

Tidspunkt:

Den 14. august 2017, kl. 13:00 – 15:00

Sted:

Mødelokale 8, 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
Jan Funder, afdelingschef Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark
Morten Jessen-Hansen, specialkonsulent, Aabenraa Kommune, kommunal
medsekretær

Gæster:
Afbud:
1. 8 nationale mål
På mødet præsenteredes kort- og talmateriale for gruppen med henblik på
præsentationen i DAK og hvorledes formandsskabet vil præsentere
materialet.
Gruppen besluttede at det præsenterede materiale skal suppleres med en
indledning, der kort beskriver argumentationen for udvælgelsen af målene.
Argumenterne findes i, at de udvalgte indikatorer er tværsektorielle og/eller
fremgår af økonomiaftalen. Yderligere ønskes afrapporteringen af de 8
nationale afsluttet med fokuspunkter fra de udvalgte mål. Afrapporteringen
skal ligeledes vedhæftes den fulde rapport om de 8 nationale mål.

Sagens indstilling bliver, at DAK indstiller til, at SKU orienteres på
førstkommende møde.
2. Afrapporteringsguide
Gruppen drøftede udkastet til sagsfremstilling om afrapporteringsguide til
DAK.
Gruppen besluttede at afrapporteringsguiden skulle tilrettes så
formuleringen ”skal som minimum” udgår og at der i sidste afsnit skulle
tilføjes, at guiden er en ramme, der processuelt kan anvendes til, at komme
rundt i hjørnerne når monitoreringsforslag udarbejdes.
Sagens indstilling bliver, at der indstilles til DAK at afrapporteringsguiden
godkendes og at den bør anvendes i afrapporteringsspørgsmål.
3. Monitoreringsoversigt
Gruppen skal drøftede udkast til sagsfremstilling om monitoreringsoversigt.
Gruppen besluttede at tilføje de kommende monitoreringsforslag fra
følgegruppen for opgaveoverdragelse.
Sagens indstilling bliver, at der indstilles til DAK at monitoreringsoversigten
tages til orientering.
4. Status
Gruppen skal drøftede udkast til sagsfremstillingen og godkendte udkastet.
Gruppen besluttede, at Morten fremsender følgende formulering til
Charlotte: ”Opgaven vedrørende afklaring af et forskningsprojekt om
effekten af genoptræning, på tværs af sektorerne, er efter gensidig aftale
overdraget til følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering.”
Sagens indstilling bliver, at der indstilles til DAK at status for følgegruppen
godkendes.
5. Kommende møder
Næste møde i følgegruppen er d. 6. oktober 2017.
Punkter til næste måde afventer afholdes af det kommende DAK-møde.
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6. Eventuelt
Under eventuelt blev der orienteret om den nye regionale sekretær, der
tiltræder gruppen fra d. 1. september 2017.
Jan fratræder gruppen fra 1. september og Regionen afklarer internt et
erstatningsmedlem. Gruppen takker for Jans deltagelse og engagement i
følgegruppen.
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