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Det kreative rum 5251, HR-huset, 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,
Helle Marie Sejr Bentsen, Konsulent, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark,
regional medsekretær

Gæster:

Ditte Caroline Raben, Center for Kvalitet
Morten Sill Jensen

Afbud:
1. Genoptræningsplaner: Afrapportering af trin 1
Center for kvalitet præsenterede resultaterne af deres analyse af antallet af
genoptræningsplaner i Region Syddanmark.
Forskellen mellem regionerne i 2016 er ikke ret stor, og variationen mellem
kommunerne er minimal. Udvalgte tabeller skal afrapporteres til DAK
kommunefordelt.
Gruppen besluttede at beskrivelsen af projekt 5 og 6 vedlægges til DAKbehandlingen. Herunder mulighederne i en national vinkel –

problemstillingen med udviklingen i genoptræningsplaner er ikke kun
relateret til Region Syddanmark.
Resultaterne af analysen formidles til Følgegruppen for Genoptræning og
Rehabilitering.
Der skal udarbejdes en sag til næste DAK-møde.
Ditte Caroline Raben og Morten Sill Jensen deltog under punktet.
Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt besluttede at anbefale at trin
2 igangsættes, og at der skal udarbejdes en sag til Det Administrative
Kontaktforum.
2. Monitorering
Til det fremadrettede arbejde med monitorering i følgegrupperne, er der
arbejdet med oplæg til et redskab, som skal bistå i konkretiseringen af
specifikke monitoreringsbehov.
Gruppen besluttede at afholde et møde med følgegruppesekretærerne om
udformningen af monitoreringsguiden. Fremkomne synspunkter skal samles
til formandsskabet, så de kan bringes for DAK.
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt besluttede, at oplægget til
monitoreringsguide sendes til drøftelse i følgegruppesekretærgruppen og
efter formandsgodkendelse af eventuelle ændring, så udarbejdes der en sag
til DAK.
3. Opfølgning fra møde i Sundhedskoordinationsudvalget
Michael Maaløe aflagde Følgegruppens status på mødet i
Sundhedskoordinationsudvalget d. 9. maj. Michael udtrykte at der måske er
lidt tvivl om, hvorvidt der var forståelse for, at vi ikke vil arbejde for at
iværksætte et stort monitoreringsapparat, men en nogenlunde forståelse
for, at vi kun skal monitorerer på det, der giver mening.
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt drøftede orienteringen og tog
den til efterretning.
4. Kommende møder
Næste møde i følgegruppen er d. 6. juli.
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt godkendte to punkter:
- Opfølgning på DAK møde
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De 8 nationale mål, som forventes at komme meget snarligt.

5. Eventuelt
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